
 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)                    
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว                            
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์                          
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับ               
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                     
โคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี
แต่อยา่งใด 
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เร่ืองอ่ืน 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ                    
ตอ้งเล่ือนการจดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ออกไป จึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเร่ืองการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัส าหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติใหน้ าเสนอต่อ                 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯใหแ้ต่งตั้งขา้พเจา้ให้เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัส าหรับรอบบญัชีปี 2563               
ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ 
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

 

 

โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2563 



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 562,946            467,548               126,591            133,690             

เงินลงทุนชวัคราว 2 -                        53,716                 -                        -                         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 4 388,227            443,630               312,887            344,909             

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 5 700,186            613,946               418,076            376,257             

สินคา้คงเหลือ 186,950            160,727               81,019              64,890               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื 2 53,980              -                           -                        -                         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 30,421              24,603                 20,041              15,297               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,922,710         1,764,170            958,614            935,043             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 407                   407                      -                        -                         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                        -                           701,738            668,738             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื 2, 6 -                        -                           -                        -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                           1,845,090         1,845,090          

เงินลงทุนระยะยาวอนื 2 -                        -                           -                        -                         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 114,369            114,369               39,013              39,013               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2, 8 4,150,579         4,220,508            1,080,719         1,088,940          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2 73,537              -                           9,947                -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,892              34,586                 21,950              20,565               

สิทธิการเช่า 2 -                        4,969                   -                        -                         

ค่าความนิยม 47,284              47,284                 -                        -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,961              21,031                 11,538              11,010               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 55,823              58,366                 5,498                8,496                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,499,852         4,501,520            3,715,493         3,681,852          

รวมสินทรัพย์ 6,422,562         6,265,690            4,674,107         4,616,895          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 9 820,000            820,000               820,000            820,000             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 565,534            606,875               238,135            278,020             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 136,200            136,200               -                        -                         

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                        9,753                   -                        2,359                 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 15,745              -                           2,955                -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 106,898            70,568                 39,765              25,575               

หนีสินหมุนเวยีนอนื

   ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 2,955                11,748                 1,673                6,798                 

   อืน ๆ 26,554              27,102                 22,171              22,897               

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,673,886         1,682,246            1,124,699         1,155,649          

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 509,480            540,410               -                        -                         

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                        32,678                 -                        6,999                 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 52,146              -                           8,188                -                         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,108              10,644                 -                        -                         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 107,131            104,274               55,617              54,171               

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 679,865            688,006               63,805              61,170               

รวมหนีสิน 2,353,751         2,370,252            1,188,504         1,216,819          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 11,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,100,000         1,100,000            1,100,000         1,100,000          

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 11,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,100,000         1,100,000            1,100,000         1,100,000          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,146,085         1,146,085            1,146,085         1,146,085          

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,528,256         1,346,339            1,129,518         1,043,991          

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ -                        48                        -                        -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,884,341         3,702,472            3,485,603         3,400,076          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 184,470            192,966               -                        -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,068,811         3,895,438            3,485,603         3,400,076          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,422,562         6,265,690            4,674,107         4,616,895          

-                        -                           -                        -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,317,231        1,228,356        589,393           585,977           

รายไดอ้นื 4,402               3,680               2,493               2,586               

รวมรายได้ 1,321,633        1,232,036        591,886           588,563           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 931,126           853,372           405,142           385,473           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 154,039           154,342           83,216             85,948             

รวมค่าใช้จ่าย 1,085,165        1,007,714        488,358           471,421           

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 236,468           224,322           103,528           117,142           

รายไดท้างการเงิน 666                  349                  8,510               4,879               

ตน้ทุนทางการเงิน (10,051)            (9,020)              (3,858)              (3,014)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 227,083           215,651           108,180           119,007           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (49,094)            (48,618)            (20,040)            (22,337)            

กาํไรสําหรับงวด 177,989           167,033           88,140             96,670             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                       (16)                   -                       -                       

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12 -                       3                      -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                       (13)                   -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 177,989           167,020           88,140             96,670             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 186,485           179,304           88,140             96,670             

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (8,496)              (12,271)            

177,989           167,033           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 186,485           179,291           88,140             96,670             

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (8,496)              (12,271)            

177,989           167,020           

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 13

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.0170 0.0163 0.0080 0.0088

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 227,083           215,651           108,180           119,007           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 87,489             77,913             32,721             32,171             

   โอนกลบัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (4)                     (206)                 -                       -                       

   กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน

     หมุนเวยีนทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริง (264)                 -                       -                       -                       

   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (23)                   (140)                 (6)                     (127)                 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพมิขนึ 3,050               2,137               1,547               1,120               

   รายไดด้อกเบีย (666)                 (349)                 (8,510)              (4,879)              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 10,051             9,020               3,858               3,014               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 326,716           304,026           137,790           150,306           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 51,065             (39,097)            37,893             (15,220)            

   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (86,240)            (108,608)          (41,819)            (37,645)            

   สินคา้คงเหลือ (26,223)            (2,538)              (16,129)            (2,905)              

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (5,818)              (5,858)              (4,744)              (2,283)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 2,378               27,716             1,498               12,548             

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 444                  39,439             (7,610)              13,762             

   หนีสินหมุนเวยีนอนื (9,341)              (17,187)            (5,851)              (2,237)              

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (193)                 (1,556)              (101)                 (1,408)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 252,788           196,337           100,927           114,918           

   จ่ายดอกเบีย (9,918)              (9,094)              (3,858)              (3,014)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (14,565)            (10,755)            (6,378)              (5,228)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 228,305           176,488           90,691             106,676           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขนึ -                       -                       -                       (50,000)            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขนึ -                       -                       (33,000)            -                       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างอาคารเพมิขนึ -                       (2,000)              -                       (2,000)              

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํเพอืซือทีดิน -                       (27,000)            -                       (27,000)            

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (95,867)            (153,812)          (62,145)            (43,859)            

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,326)              (13,339)            (1,893)              (2,658)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 36                    293                  19                    267                  

ดอกเบียรับ 392                  220                  26                    8                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (97,765)            (195,638)          (96,993)            (125,242)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (30,930)            (24,690)            -                       -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                       93,220             -                       -                       

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                       (855)                 -                       (547)                 

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (4,212)              -                       (797)                 -                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (35,142)            67,675             (797)                 (547)                 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 95,398             48,525             (7,099)              (19,113)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 467,548           470,639           133,690           173,077           

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 562,946           519,164           126,591           153,964           

-                       -                       

ข้อมูลเพมิเตมิประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 1,500               2,055               1,500               2,055               

    เจา้หนีซือสินทรัพยถ์าวร 26,375             74,167             8,126               9,867               

   ซือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                       1,800               -                       450                  

   ซือสินทรัพยโ์ดยการทาํสัญญาเช่า 3,685               -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ส่วนของผูมี้ส่วน

ส่วนตาํกวา่ทุน รวมส่วนของ ไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ จากการวดัมูลค่า ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,206,951              (70)                                3,562,966              180,464                 3,743,430              

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - 179,304                 -                                    179,304                 (12,271)                  167,033                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (13)                                (13)                         -                             (13)                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             179,304                 (13)                                179,291                 (12,271)                  167,020                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,386,255              (83)                                3,742,257              168,193                 3,910,450              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,346,339              48                                  3,702,472              192,966                 3,895,438              

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                             -                             -                             (4,568)                    (48)                                (4,616)                    -                             (4,616)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,341,771              -                                    3,697,856              192,966                 3,890,822              

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - 186,485                 -                                    186,485                 (8,496)                    177,989                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                                    -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             186,485                 -                                    186,485                 (8,496)                    177,989                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,528,256              -                                    3,884,341              184,470                 4,068,811              

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้น รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 1,100,000             1,146,085             110,000                779,251                3,135,336             

กาํไรสาํหรับงวด - - - 96,670                  96,670                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            96,670                  96,670                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 1,100,000             1,146,085             110,000                875,921                3,232,006             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,100,000             1,146,085             110,000                1,043,991             3,400,076             

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                            -                            -                            (2,613)                   (2,613)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 1,100,000             1,146,085             110,000                1,041,378             3,397,463             

กาํไรสาํหรับงวด - - - 88,140                  88,140                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            88,140                  88,140                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 1,100,000             1,146,085             110,000                1,129,518             3,485,603             

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการประกอบการสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตร 15 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี                       
จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสถานพยาบาลและ
โรงพยาบาลทั้งส้ิน 13 สาขา (31 ธนัวาคม 2562: 13 สาขา) 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้ น                     
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม                   
ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม                     
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน                             
ท่ีอาจเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ                              
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                        
ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด
ปัจจุบนั  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                             
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผล
บังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา            
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ                       
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตโดยกลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า                          
จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ และใชวิ้ธีการทัว่ไปในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ                      
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม                       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี                              
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
ขอ้ 2 
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 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี                        
ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช ้            
วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

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

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลจากสถานการณ์  COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ                        
กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบั
โมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 
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สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน                           
ในบางกรณี กลุ่มบริษัทเลือกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงจะ                          
ไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน                           
กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ      
และก าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

1.6.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้ น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตาม                    
สัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า
ท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือ
วนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน                      
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม             
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท  หลังจากวัน ท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญ ชีของหน้ีสินตาม                                
สัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดย
ปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                
การรายงาน              
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน                
การรายงาน             
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 53,716 (53,716) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 443,630 (4,616) - 439,014 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 53,716 - 53,716 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  4,220,508 - (43,203) 4,177,305 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 73,587 73,587 
สิทธิการเช่า 4,969 - (4,969) - 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน              
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,753 - (9,753) - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 15,163 15,163 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 32,678 - (32,678) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 52,683 52,683 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,346,339 (4,568) - 1,341,771 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 48 (48) - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                
การรายงาน              
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน                
การรายงาน             
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 344,909 (2,613) - 342,296 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  1,088,940 - (8,326) 1,080,614 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 10,799 10,799 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน              
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,359 - (2,359) - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า                                         
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 2,899 2,899 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,999 - (6,999) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก                            
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 8,932 8,932 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,043,991 (2,613) - 1,041,378 
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2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การจดัประเภทเงินลงทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพยท์างการเงิน    
ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 48 - 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย ์      
ทางการเงิน (4,616) (2,613) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน                  
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (4,568) (2,613) 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตาม
หลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามหลกัการ 

บญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 
 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 467,548 - - 467,548 467,548 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 53,716 1,716 - 52,000 53,716 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 443,630 - - 439,014 439,014 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 407 - - 407 407 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 965,301 1,716 - 958,969 960,685 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามหลกัการ 

บญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133,690 - - 133,690 133,690 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 344,909 - - 342,296 342,296 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 668,738 - - 668,738 668,738 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,147,337 - - 1,144,724 1,144,724 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
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2.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสิน                        
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของ                       
เงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท                          
ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัท                                
รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 56,545 29,705 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (1,847) (473) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  15,322 1,303 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (42,255) (27,561) 
หกั: อ่ืน ๆ (526) (327) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,824) (174) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,415 2,473 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 42,431 9,358 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 67,846 11,831 

   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 15,163 2,899 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 52,683 8,932 

 67,846 11,831 
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 รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16                         
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 11,909 - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 17,843 1,840 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 28,980 825 
อุปกรณ์ 633 633 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 1,566 1,566 
ยานพาหนะ 12,656 5,935 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 73,587 10,799 

3. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ            
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ขายยาและเวชภณัฑ ์ - - 1.0 0.3 ราคาทุน 
ค่าบริการทางการแพทยจ่์าย - - 0.3 0.3 ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ - - 0.3 0.4 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 8.5 4.9 อตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
ซ้ืออุปกรณ ์ - - 1.1 8.6 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                          
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม     

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม     

2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 86,351 95,829 
 - - 86,351 95,829 

ดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 54,822 46,342 
 - - 54,822 46,342 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 701,738 668,738 
 - - 701,738 668,738 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 742 193 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  49 275 39 250 
 49 275 781 443 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและรายการเคล่ือนไหวมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 
เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 มีนาคม 2563 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 97,064 6,000 - 103,064 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ ากดั 153,555 - - 153,555 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 215,319 27,000 - 242,319 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั”) 33,600 - - 33,600 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 169,200 - - 169,200 

รวม 668,738 33,000 - 701,738 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อยขา้งตน้เป็นเงินให้กูย้มืตามสัญญากูย้มืเงินซ่ึงมีก าหนดช าระคืนภายในปี 2565 
และไม่มีหลกัประกนั เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 
5 ต่อปี) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11.3 11.3 5.2 5.4 
รวม 11.3 11.3 5.2 5.4 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัให้แก่บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 15.3 ก) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ     
 คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน - - 54,547 60,199 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 54,547 60,199 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  254,047 322,050 91,287 132,198 
 3 - 6 เดือน 62,474 58,109 34,601 31,727 
 6 - 12 เดือน 39,727 27,250 26,171 16,301 
 มากกว่า 12 เดือน 23,743 22,765 13,289 12,431 

รวม 379,991 430,174 165,348 192,657 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,007) (6,395) (5,702) (3,089) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 368,984 423,779 159,646 189,568 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 368,984 423,779 214,193 249,767 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 31,804 35,630 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,243 19,851 12,068 13,170 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 54,822 46,342 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 19,243 19,851 98,694 95,142 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 388,227 443,630 312,887 344,909 

5. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ส านักงานประกันสังคม     
รายไดค้่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 261,014 186,734 87,561 65,220 
รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ยโรค
ท่ีมีค่าใชจ้่ายสูงคา้งรับ 141,068 103,317 88,646 69,861 

รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับอื่น 110,046 148,214 63,519 77,270 

รวม 512,128 438,265 239,726 212,351 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 190,573 178,196 178,350 163,906 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 702,701 616,461 418,076 376,257 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,515) (2,515) - - 
รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ - สุทธิ 700,186 613,946 418,076 376,257 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจ านวนเงินแน่นอนส าหรับรายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วย
ด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงและรายได้ค่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงท่ียงัไม่ได้รับจากส านักงาน
ประกันสังคมและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้ นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทจึงได้
ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจ านวนเงินท่ีได้รับจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบนัซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าผลท่ีเกิดขึ้นจริงในภายหลงัจะไม่แตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณไวอ้ยา่งเป็นสาระส าคญั 
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6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

จ านวนน้ีเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญจ านวน 8,791 หุ้น ของบริษทั ยูบี (ไทยแลนด์) จ ากัด ซ่ึงคิดเป็น                                             
อตัราร้อยละ 11 ของทุนของบริษทัดงักล่าว ยอดคงเหลือของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทั ยบีู (ไทยแลนด)์ จ ากดั - ราคาทุน 879 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (879) 
สุทธิ - 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
    เงินปันผลที่บริษทัฯรับ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัที่ 31 มีนาคม ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

 
2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คอนวีเนียนซ ์ฮอสพิทอล จ ากดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 - - 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 800,000 800,000 100 100 810,751 810,751 - - 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 30,000 30,000 100 100 30,680 30,680 - - 
บริษทั โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 300,000 300,000 70 70 210,000 210,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 450,250 450,250 64.58 64.58 290,859 290,859 - - 
บริษทั โรงพยาบาลจฬุารัตน์ แพรกษา จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั”) 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 1,000 1,000 80 80 800 800 - - 

รวม     1,845,090 1,845,090 - - 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563                     
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 4,220,508 1,088,940 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (43,203) (8,326) 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 56,020 31,479 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี               

ณ วนัท่ีจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (13) (13) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (82,733) (31,361) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 4,150,579 1,080,719 

กลุ่มบริษัทได้จดจ านองท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2563                            
เป็นจ านวนประมาณ 2,052 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2,062 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและ
วงเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจากธนาคาร (เฉพาะกิจการ: 317 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2562: 321 ลา้นบาท) 

9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                                                                       
(ร้อยละต่อปี) 

 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.50 - 2.00 1.70 - 2.00 820,000 820,000 
รวม   820,000 820,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของกลุ่มบริษทั  
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 288,660 244,823 114,400 104,820 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 193 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 55,998 138,817 32,049 77,438 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49 275 781 250 
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 131,860 132,960 57,859 60,004 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 88,967 90,000 33,046 35,315 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 565,534 606,875 238,135 278,020 

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563                          
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 676,610 
หกั: จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด (30,930) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 645,680 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (136,200) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 509,480 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยไดเ้บิกใชว้งเงินกูย้ืมดงักล่าวครบทั้ง
จ านวนแลว้ 
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12. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 49,560 48,864 20,568 22,280 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว (466) (246) (528) 57 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 49,094 48,618 20,040 22,337 

 จ านวนภาษีเงินได้เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ                         
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - (3) - - 

13.  ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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14. ส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการท่ีสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล คือ ธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งส่วนงานด าเนินงาน
ทั้งสองส่วนน้ีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกันกล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วนงานต่าง ๆ                     
เป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีการให้บริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่าง ๆ มีความใกล้เคียงกัน และ
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดั
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
การก่อสร้างอาคาร 10 9 2 3 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 111 124 12 25 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน                      
บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 237 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 237 ลา้นบาท) 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการซ่ึงอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 31 35 18 21 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 7 - 7 
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15.3 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยสองแห่งในวงเงิน 
145 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 145 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของ                        
กลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจ านวนประมาณ  61 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 54 ล้านบาท)                   
(เฉพาะกิจการ: 29 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2562: 26 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ โดยประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

ค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 50 43 25 22 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 11 11 4 4 
รวม 61 54 29 26 

16. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมและ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนอ่ืน - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 217 - 217 

     
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนอ่ืน - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 217 - 217 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 73 - 73 

     
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 73 - 73 

17. หุ้นกู้ 

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและ                             
การเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยขอ้ก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกูใ้นแต่ละคร้ังให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทัฯหรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายให้เพื่อท าการพิจารณาและก าหนดต่อไป 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 2/2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 
330 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
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