
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                 

(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                                               

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั                    

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและไดต้รวจสอบ                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ ์ 

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                                  

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ยไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าบริการจากการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ ไดแ้ก่ สาํนกังานประกนัสงัคม

และสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ รายไดด้งักล่าวไดถู้กกาํหนดโดยนโยบายภาครัฐ และข้ึนอยูก่บัจาํนวน

ผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนกบัโรงพยาบาลและขอ้มูลทางสถิติเก่ียวกบัการใหบ้ริการของโรงพยาบาล ทั้งน้ี                 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าบริการ              

ทางการแพทยค์า้งรับจากหน่วยงานดงักล่าวจาํนวน 501 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของสินทรัพยร์วม                   

โดยการประมาณการรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอยา่งสูง                           

ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลท่ีรับรู้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลและรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ

โดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดแ้ละการประมาณการ

รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกสุ่มตวัอยา่งมา

ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดย

การขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้  

• พิจารณาหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการประมาณการรายไดค่้าบริการทางการแพทย ์                                                                                                                 

คา้งรับวา่เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ 

• วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการประมาณการในอดีต โดยเปรียบเทียบประมาณการรายไดค่้าบริการทาง

การแพทยค์า้งรับกบัจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริง   

• ตรวจสอบรายการรับเงินของรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  
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การรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลท่ีไม่รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลท่ีไม่รวมรายไดจ้ากสาํนกังานประกนัสงัคมและสาํนกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ ถือเป็นบญัชีท่ีสาํคญัต่องบการเงินเน่ืองจากมีปริมาณของรายการเป็นจาํนวนมากและมีหลาย

องคป์ระกอบ เช่น รายไดค่้ารักษาพยาบาล รายไดค่้ายาและรายไดค่้าหอ้งพกั และมาจากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ี

หลากหลายและมีจาํนวนมากราย ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดด้งักล่าว 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดด้งักล่าวโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถาม

ผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกสุ่มตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบ

ไว ้และใหค้วามสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในท่ี

ตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย และอตัราส่วนท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้และ

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตของกลุ่มบริษทั เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการรายได้

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งปี 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้             

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น              

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                 

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                  

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ                   

เพื่อใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                  

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ

ท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ              

กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม              

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ                   

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ

สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั                       

เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง                 

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก                 

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                       

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ               

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                     

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร                        

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน                   

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                       

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ                  

แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                 

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุด                      

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง                 

เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ                 

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้                      

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์               

ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

โกสุมภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 547,540,408      467,548,173      241,038,739      133,690,366      

เงินลงทุนชัว่คราว 4, 9 -                        53,716,000        -                        -                        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 10 481,213,692      443,629,519      390,185,466      344,908,947      

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 11 501,433,066      613,946,101      282,027,673      376,256,998      

สินคา้คงเหลือ 12 179,163,687      160,727,044      75,315,173        64,890,080        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4, 13 32,140,000        -                        -                        -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,718,609        24,602,819        11,208,858        15,296,467        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,763,209,462   1,764,169,656   999,775,909      935,042,858      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 607,003             406,638             -                        -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                        -                        797,521,748      668,738,476      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4, 14 -                        -                        -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                        -                        1,845,090,060   1,845,090,060   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4 -                        -                        -                        -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 75,653,885        114,368,885      298,000             39,013,000        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 4,091,330,715   4,220,507,604   1,075,719,560   1,088,939,642   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 22 70,401,320        -                        10,812,410        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 35,425,021        34,586,666        21,934,317        20,565,352        

สิทธิการเช่า 4 -                        4,968,630          -                        -                        

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 23,024,973        21,030,673        12,368,397        11,010,070        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 93,850,598        58,367,358        6,807,750          8,495,231          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,437,577,281   4,501,520,220   3,770,552,242   3,681,851,831   

รวมสินทรัพย์ 6,200,786,743   6,265,689,876   4,770,328,151   4,616,894,689   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 570,000,000      820,000,000      570,000,000      820,000,000      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 569,981,059      606,874,759      237,100,672      278,020,486      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 136,200,000      136,200,000      -                        -                        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                        9,752,925          -                        2,358,661          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 22 17,637,677        -                        3,844,155          -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 96,779,913        70,567,847        53,374,519        25,574,894        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 12,173,047        11,747,724        6,475,586          6,798,434          

   อ่ืน ๆ 26,480,918        27,102,515        22,883,019        22,895,846        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,429,252,614   1,682,245,770   893,677,951      1,155,648,321   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 407,330,000      540,410,000      -                        -                        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                        32,677,893        -                        6,999,083          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 22 47,458,234        -                        8,747,549          -                        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 11,052,651        10,644,107        -                        -                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 111,301,878      104,274,263      59,183,591        54,171,250        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,210,000          -                        -                        -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 578,352,763      688,006,263      67,931,140        61,170,333        

รวมหนีสิ้น 2,007,605,377   2,370,252,033   961,609,091      1,216,818,654   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,146,084,819   1,146,084,819   1,146,084,819   1,146,084,819   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 110,000,000      110,000,000      110,000,000      110,000,000      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,668,388,156   1,346,339,341   1,452,634,241   1,043,991,216   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                        48,000               -                        -                        

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,024,472,975   3,702,472,160   3,808,719,060   3,400,076,035   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 168,708,391      192,965,683      -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,193,181,366   3,895,437,843   3,808,719,060   3,400,076,035   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,200,786,743   6,265,689,876   4,770,328,151   4,616,894,689   

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 5,432,838,606   5,165,614,508   2,463,790,464   2,388,094,412   
รายไดเ้งินปันผล 15 -                        -                        515,000,000      474,000,000      
รายไดอ่ื้น 28,864,952        22,091,145        16,085,731        15,225,186        
รวมรายได้ 5,461,703,558   5,187,705,653   2,994,876,195   2,877,319,598   
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,684,539,849   3,629,378,834   1,584,511,459   1,616,746,956   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 673,203,460      672,375,131      361,933,978      370,319,505      
รวมค่าใช้จ่าย 4,357,743,309   4,301,753,965   1,946,445,437   1,987,066,461   
กําไรจากการดาํเนินงาน 1,103,960,249   885,951,688      1,048,430,758   890,253,137      
รายไดท้างการเงิน 2,774,932          3,163,671          29,620,226        23,457,219        
ตน้ทุนทางการเงิน 25 (35,643,593)       (40,447,649)       (14,079,519)       (15,070,164)       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,071,091,588   848,667,710      1,063,971,465   898,640,192      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (218,732,420)     (184,004,902)     (102,715,596)     (76,413,124)       
กําไรสําหรับปี 852,359,168      664,662,808      961,255,869      822,227,068      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                        148,000             -                        -                        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 -                        (29,600)              -                        -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        118,400             -                        -                        

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั -                        (20,129,069)       -                        (9,358,769)         
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 -                        4,025,813          -                        1,871,754          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (16,103,256)       -                        (7,487,015)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                        (15,984,856)       -                        (7,487,015)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 852,359,168      648,677,952      961,255,869      814,740,053      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 876,616,460      705,235,986      961,255,869      822,227,068      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (24,257,292)       (40,573,178)       
852,359,168      664,662,808      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 876,616,460      689,506,266      961,255,869      814,740,053      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (24,257,292)       (40,828,314)       
852,359,168      648,677,952      

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 28
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.080 0.064 0.087 0.075

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,071,091,588   848,667,710      1,063,971,465   898,640,192      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 353,534,472      329,797,928      129,882,989      127,649,373      
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึน 309,556             -                        -                        -                        
   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                        (15,054,378)       -                        (12,538,759)       
   กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (424,000)            -                        -                        -                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (1,567,055)         (1,074,999)         (667,853)            (351,573)            
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        9,665                 -                        -                        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 12,199,441        26,228,760        6,187,986          14,030,986        
   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (515,000,000)     (474,000,000)     
   รายไดท้างการเงิน (2,774,932)         (3,163,671)         (29,620,226)       (23,457,219)       
   ตน้ทุนทางการเงิน 35,643,593        40,447,649        14,079,519        15,070,164        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,468,012,663   1,225,858,664   668,833,880      545,043,164      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (42,477,408)       (105,226,871)     (19,062,491)       (73,604,205)       
   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 112,513,035      (4,199,487)         94,229,325        13,521,615        
   สินคา้คงเหลือ (18,436,643)       (19,114,657)       (10,425,093)       (4,574,363)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,884,210          (1,707,638)         4,087,609          (271,137)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,004,470)         32,143,030        187,481             19,432,647        
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,830,291        71,132,703        (2,795,068)         15,840,880        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (196,274)            (14,258,300)       (335,675)            1,813,166          
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (5,171,826)         (4,656,184)         (1,175,645)         (2,935,563)         
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,531,953,578   1,179,971,260   733,544,323      514,266,204      
   จ่ายดอกเบ้ีย (35,651,067)       (40,588,171)       (14,079,519)       (15,070,164)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (198,714,880)     (165,261,063)     (76,274,298)       (71,571,675)       
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,297,587,631   974,122,026      643,190,506      427,624,365      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน -                        (29,847,122)       -                        -                        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 22,000,000        -                        -                        -                        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (200,365)            (362)                  -                        -                        
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                        -                        515,000,000      474,000,000      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        (305,800,000)     
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        (128,783,272)     -                        
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (97,420,613)       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างอาคารเพ่ิมข้ึน (33,000,000)       (3,500,000)         -                        (3,500,000)         
เงินจ่ายค่าซ้ือและชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (256,114,783)     (706,953,892)     (118,179,140)     (264,603,347)     
เงินจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,870,981)         (22,186,929)       (3,339,963)         (10,450,347)       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 2,927,170          1,871,436          2,306,384          1,775,540          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,742,863          3,152,562          793,251             1,410,905          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (266,516,096)     (757,464,307)     267,797,260      (204,587,862)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (250,000,000)     290,000,000      (250,000,000)     290,000,000      
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                        93,220,000        -                        -                        
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (133,080,000)     (98,760,000)       -                        -                        
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                        (7,538,341)         -                        (2,422,916)         
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (17,999,402)       -                        (3,639,495)         -                        
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        53,329,387        -                        -                        
จ่ายเงินปันผล (549,999,898)     (549,999,887)     (549,999,898)     (549,999,887)     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (951,079,300)     (219,748,841)     (803,639,393)     (262,422,803)     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 79,992,235        (3,091,122)         107,348,373      (39,386,300)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 467,548,173      470,639,295      133,690,366      173,076,666      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 547,540,408      467,548,173      241,038,739      133,690,366      

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 5,130,000          3,247,822          1,500,000          3,247,822          
   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปท่ีดิน 38,715,000        -                        38,715,000        -                        
   ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 16,514,918        67,721,320        2,654,836          40,292,127        
   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                        33,749,015        -                        1,611,016          
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน
      จากการทาํสัญญาเช่าเพ่ิม 12,948,744        -                        3,912,876          -                        
   จดัประเภทเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
      เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        668,738,476      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ีส่วน

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน รวมส่วนของ ไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุน้ จากการวดัมูลค่า ผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                               -                               -                               (549,999,887)          -                               (549,999,887)          -                               (549,999,887)          
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                               -                               -                               705,235,986            -                               705,235,986            (40,573,178)            664,662,808            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               (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            
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               -                               53,329,387              53,329,387              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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         
-                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 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         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

   การบญัชี (หมายเหตุ 4) -                               -                               -                               (4,567,747)              (48,000)                    (4,615,747)              -                               (4,615,747)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - 
   หลงัการปรับปรุง 1,100,000,000         1,146,084,819         110,000,000            1,341,771,594         -                               3,697,856,413         192,965,683            3,890,822,096         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                               -                               -                               (549,999,898)          -                               (549,999,898)          -                               (549,999,898)          
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                               -                               -                               876,616,460            -                               876,616,460            (24,257,292)            852,359,168            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               876,616,460            -                               876,616,460            (24,257,292)            852,359,168            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,100,000,000         1,146,084,819         110,000,000            1,668,388,156         -                               4,024,472,975         168,708,391            4,193,181,366         
-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



ทุนเรือนหุ้น รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,100,000,000       1,146,084,819       110,000,000          779,251,050          3,135,335,869       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                            -                            -                            (549,999,887)        (549,999,887)        
กาํไรสาํหรับปี - - - 822,227,068          822,227,068          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            (7,487,015)            (7,487,015)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            814,740,053          814,740,053          
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       

-                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 1,100,000,000       1,146,084,819       110,000,000          1,043,991,216       3,400,076,035       
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                            -                            -                            (2,612,946)            (2,612,946)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 1,100,000,000       1,146,084,819       110,000,000          1,041,378,270       3,397,463,089       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                            -                            -                            (549,999,898)        (549,999,898)        
กาํไรสาํหรับปี - - - 961,255,869          961,255,869          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            961,255,869          961,255,869          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 1,100,000,000       1,146,084,819       110,000,000          1,452,634,241       3,808,719,060       

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการประกอบการสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ท่ีอยูต่ามท่ี

จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตร 15 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี             

จงัหวดัสมุทรปราการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสถานพยาบาลและโรงพยาบาลทั้งส้ิน 

13 สาขา (2562: 13 สาขา) 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์

ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 

เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                  

การบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน

ในประเทศ 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 100 100 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

    

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 100 100 

บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองมือแพทย์

และผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

ไทย 100 100 

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 โรงพยาบาลชีวารัตน์ จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ 

จาํกดั”) 

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 100 100 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด                           

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 80 80 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย                        

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

    

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั  ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 96.38 96.38 

บริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ                  

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของ

บริษทัฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก                              

งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                            

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล

บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือ

ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา            

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน

เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ

สาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ                       

การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ  

หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตโดยกลุ่มบริษทัต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า                         

จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต

เกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ และใชว้ิธีการทัว่ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็น

คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ัง

แรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน                    

ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4  
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน

ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                    

มีผลบงัคบัใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ือง การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตาม

วิธีการอยา่งง่าย การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น 

ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือ

ปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีสาํหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทั

ไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น                   

การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม

นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงาน                            

ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั

ในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไร

สะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั                 

งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจาก

การนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                

การรายงาน              

ทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน                

การรายงาน             

ทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชัว่คราว 53,716 (53,716) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 443,630 (4,616) - 439,014 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 53,716 - 53,716 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  4,220,508 - (43,203) 4,177,305 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 73,587 73,587 

สิทธิการเช่า 4,969 - (4,969) - 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน              

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,753 - (9,753) - 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 15,163 15,163 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                

การรายงาน              

ทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน                

การรายงาน             

ทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 32,678 - (32,678) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 52,683 52,683 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,346,339 (4,568) - 1,341,771 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 48 (48) - - 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                

การรายงาน              

ทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน                

การรายงาน             

ทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 344,909 (2,613) - 342,296 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,088,940 - (8,326) 1,080,614 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 10,799 10,799 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                

การรายงาน              

ทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน                

การรายงาน             

ทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน              

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,359 - (2,359) - 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า                                         

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 2,899 2,899 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,999 - (6,999) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก                            

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 8,932 8,932 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,043,991 (2,613) - 1,041,378 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                         

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

การจดัประเภทเงินลงทุนเผือ่ขายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี      

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 48 

 

(48) - 

 

- 

การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน                                    

ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (4,616) 

 

- (2,613) 

 

- 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (4,568) 

 

(48) (2,613) 

 

- 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ                        

มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ 

บญัชีเดิม การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 467,548 - - 467,548 467,548 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 443,630 - - 439,014 439,014 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 53,716 1,716 - 52,000 53,716 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 407 - - 407 407 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกัการ 

บญัชีเดิม การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133,690 - - 133,690 133,690 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 344,909 - - 342,296 342,296 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 668,738 - - 668,738 668,738 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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4.2 สัญญาเช่า 

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสิน                        

ตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ                       

เงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั                          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัท                                

รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 56,545 29,705 

หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (1,847) (473) 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า  15,322 1,303 

หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (42,255) (27,561) 

หกั: อ่ืน ๆ (526) (327) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,824) (174) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,415 2,473 

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 42,431 9,358 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 67,846 11,831 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม (ร้อยละต่อปี) 3.00 - 4.32 3.00 - 4.32 

   

หน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ประกอบดว้ย   

หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 15,163 2,899 

หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 52,683 8,932 

 67,846 11,831 
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5.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย รายไดค่้ารักษาพยาบาล ค่าหอ้งพกั 

ค่ายา โดยจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดใ้ห้บริการหรือเม่ือไดส่้งมอบยาแลว้ และแสดงตามมูลค่าท่ี

ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับบริการและยาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด ยกเวน้รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดจ้ากสาํนกังานประกนัสังคมและสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีจะรับรู้

รายไดต้ามอตัราเหมาจ่าย และอตัราความรุนแรงของโรคต่อจาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนกบั                   

กลุ่มบริษทั 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของการใหเ้ช่าและตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 

รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ

สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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5.3 สินค้าคงเหลือ 

ยา เวชภณัฑ์และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

อุปกรณ์การแพทยแ์สดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด

จะตํ่ากวา่ 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการ                    

ทาํรายการ หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อ                  

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที่ไดร้ับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที่ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจาก

บญัชี 

5.6 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม

และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 5 - 20 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 40 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ - 5 - 10 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ - 5 - 10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
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 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและค่าเผื ่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

 ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.9  ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน

การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ               

ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการ                   

รวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่า

มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและบริษทัฯ               

ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.10 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพือ่เป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่

สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี

สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้

สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ประกอบด้วยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี

เกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรือ                        

อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 4 - 5 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 2 - 6 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ - 5 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 ปี 

ยานพาหนะ - 5  ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุน

ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น 

และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทั

จะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของ

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า

ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการ

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า

ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการ

เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงิน

จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใด

จะตํ่ากวา่ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้น

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน

จากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  
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5.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั 

หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่าและจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็น

รายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน

การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า

จากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก

สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน

ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ

สินทรัพย์ท่ีกาํลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้

แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการ

สามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบั

ผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน

ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่า                            

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะ

ประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ี

รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภาย

หลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจาก

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคย

รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการ                            

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ                          

เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนักงานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพของแต่ละบริษทัข้ึน 

ซ่ึงกองทุนจะประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 

สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทั                    

จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือ                         

ลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ  

  



20 

5.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ                                

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน

การทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน อยา่งไรกต็าม สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบาย                     

การบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน

วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน

การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ได้รับชาํระเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึน

จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ

เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์

นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 

แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้                    

มีการยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทาง

การเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมี

การแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและ

รับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่าง

ของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า                   

จะไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี

ไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ

เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มข้ึน                                 

อย่างมีนัยสําคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงิน                           

ท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ี

การคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ

ความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 

ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดล้อมทางด้าน

เศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด

ตามสญัญาอีกต่อไป  
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การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ 

และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่าย                         

เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย            

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องใน                             

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง

กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้                     

กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า

ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                       

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ                               

วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี 

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                        

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ                         

การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็น           

ตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย                                         

โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไว้

ของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต                         

จากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการ

ผดิสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นรายไดค่้าบริการทางการแพทยท่ี์ยงัไม่ไดรั้บจากสํานกังาน

ประกนัสงัคมและสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินท่ี

จะไดรั้บแน่นอน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงไดป้ระมาณการรายไดค้า้งรับดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานดงักล่าว และจากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุด

ควบคู่ไปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั 
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สัญญาเช่า  

การกําหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า -                       

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

โดยคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับ

กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การกาํหนดอัตราดอกเบ้ียการกู้ยมืส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาํเป็น

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ี

คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจน                              

การทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดย

พิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 

(ถกูตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ขายยาและเวชภณัฑ ์ - - 4.0 3.0 ราคาทุน 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ - - 0.2 - ราคาทุน 

ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการรับ - - 18.5 - ราคาตลาด 

ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการจ่าย - - 2.6 1.7 ราคาตลาด 

ค่าเช่ารับ - - 1.3 1.3 ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่าจ่าย - - 0.2 0.2 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 28.8 22.0 อตัราร้อยละ 3 - 5 ต่อปี 

   (2562: อตัราร้อยละ 5 ต่อปี) 

ขายอุปกรณ์ - - 0.4 1.3 ราคาตลาด 

ซ้ืออุปกรณ์ - - 10.4 9.0 ราคาตลาด 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562                                     

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10) 

บริษทัยอ่ย - - 75,153 95,829 

 - - 75,153 95,829 

ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย - - 75,171 46,342 

 - - 75,171 46,342 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 797,522 668,738 

 - - 797,522 668,738 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 20)     

บริษทัยอ่ย - - 5,272 193 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  60 275 12 250 

 60 275 5,284 443 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และ                    

การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งปี 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 97,064 11,000 - 108,064 

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

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 215,319 66,000 - 281,319 

บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จาํกดั                         

(เดิมช่ือ “บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จาํกดั”) 33,600 - - 33,600 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 169,200 51,784 - 220,984 

รวม 668,738 128,784 - 797,522 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยขา้งตน้เป็นเงินใหกู้ย้มืตามสัญญากูย้มืเงินซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2565

และไม่มีหลกัประกนั เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ถึง 5 ต่อปี (2562: ร้อยละ 5 ต่อปี) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน             

ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 41.7 42.9 19.9 18.7 

ผลประโยชน์ระยะยาว 0.1 0.1 0.1 0.1 

รวม 41.8 43.0 20.0 18.8 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม      

ขอ้ 32.3 ก) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 6,395 7,082 2,015 1,880 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ

กระแสรายวนั 533,145 330,466 239,024 131,810 

ใบรับเงินฝากประจาํซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน

เม่ือทวงถาม 8,000 10,000 - - 

ใบรับเงินฝากประจาํซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน

ภายใน 3 เดือน - 120,000 - - 

รวม 547,540 467,548 241,039 133,690 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละใบรับเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 

0.13 ถึง 0.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.30 ต่อปี) 
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9. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดของเงินลงทุนชัว่คราว มีดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                                                                       

(ร้อยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม 

ตัว๋เงินฝากธนาคาร 1.40 52,000 

อ่ืน ๆ - 1,716 

รวม  53,716 

10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ     

 คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 37,583 60,199 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 37,583 60,199 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  342,552 322,050 141,682 132,198 

 3 - 6 เดือน 48,669 58,109 29,244 31,727 

 6 - 12 เดือน 34,846 27,250 24,720 16,301 

 มากกวา่ 12 เดือน 48,146 22,765 33,499 12,431 

รวม 474,213 430,174 229,145 192,657 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

          จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ)  (11,320) 

 

(6,395) 

 

(5,702) 

 

(3,089) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 462,893 423,779 223,443 189,568 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 462,893 423,779 261,026 249,767 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 37,570 35,630 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,321 19,851 16,418 13,170 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 75,171 46,342 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 18,321 19,851 129,159 95,142 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 481,214 443,630 390,185 344,909 
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11. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สํานักงานประกนัสังคม     

รายไดค้่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 98,596 186,734 31,049 65,220 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์าํหรับผูป่้วยดว้ย

โรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงคา้งรับ 197,462 103,317 107,506 69,861 

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืน 99,987 148,214 56,058 77,270 

รวม 396,045 438,265 194,613 212,351 

สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ     

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 107,903 178,196 87,415 163,906 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 503,948 616,461 282,028 376,257 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

           จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (2,515) (2,515) - - 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ - สุทธิ 501,433 613,946 282,028 376,257 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินแน่นอนสําหรับรายไดค่้าบริการทางการแพทยส์าํหรับผูป่้วย

ดว้ยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงและรายไดค่้าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงท่ียงัไม่ไดรั้บจากสํานักงาน

ประกันสังคมและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงได้

ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจะไม่แตกต่างไปจากจาํนวนท่ี

ประมาณไวอ้ยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับโดยส่วนใหญ่ไม่เกินกวา่ 

12 เดือน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงาน

ประกนัสงัคมและสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

12. สินค้าคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ยา 110,459 94,557 43,808 35,830 

เวชภณัฑ ์ 32,417 27,314 16,952 15,413 

อุปกรณ์การแพทย ์ 138 515 - - 

วสัดุอ่ืน 36,150 38,341 14,555 13,647 

รวม 179,164 160,727 75,315 64,890 
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13. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ตัว๋เงินฝากธนาคาร 30,000 

รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  30,000 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนอ่ืน 2,140 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  2,140 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 32,140 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตัว๋เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 ต่อปี 

14. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

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

อตัราร้อยละ 11 ของทุนของบริษทัดงักล่าว ยอดคงเหลือของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทั ยบีู (ไทยแลนด)์ จาํกดั - ราคาทุน 879 

หกั: การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (879) 

สุทธิ - 
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

15.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลท่ีบริษทัฯ            

รับระหวา่งปี ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คอนวีเนียนซ์ 

ฮอสพิทอล จาํกดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 195,000 275,000 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ 

จาํกดั 800,000 800,000 100 100 810,751 810,751 320,000 199,000 

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 450,250 450,250 64.58 64.58 290,859 290,859 - - 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

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

บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ 

จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั มะเร็ง 

สุวรรณภูมิ จาํกดั”) 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั        

(จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั       

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

รวม     1,845,090 1,845,090 515,000 474,000 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั)  

เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 20,000,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนท่ีถืออยู่ บริษทัย่อยจะแจง้สิทธิ

การซ้ือหุน้เพิ่มทุนภายในวนัท่ี 8 มกราคม 2564 และกาํหนดใหมี้การชาํระค่าหุน้ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2563 มีมติอนุมติัใหล้งทุนใน

หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด จาํนวน 400 ล้านบาท                   

ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพิ่มทุน 
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15.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บั

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ย                          

ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ       

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 30 30 40.5 54.9 (14.4) (19.8) 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา 

จาํกดั 

35.42 35.42 125.7 134.2 (8.5) (20.2) 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยแ์ม่สอด 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั                                         

20 20 (1.3) 0.1 (1.4) (0.1) 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย 

 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

     

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 3.62 3.62 3.9 3.8 0.1 (0.5) 



34 

15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ 

ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด                        

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั                  บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2562 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 81.3 65.3 89.9 136.7 0.4 0.2 31.5 23.8 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 637.0 656.6 588.3 588.8 223.7 170.0 270.6 289.9 

หน้ีสินหมุนเวียน 147.7 139.2 77.9 62.8 8.5 0.3 59.0 54.2 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 436.0 400.3 245.0 283.6 222.2 169.2 135.9 155.3 

  

  



35 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์

ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด                        

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั                  บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 

สาํหรับรอบ

ระยะเวลา 

ตั้งแต่วนัท่ี 

27 พฤศจิกายน 

2562 ถึงวนัท่ี            

31 ธนัวาคม               

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2562 2563 

รายได ้ 305.8 269.4 230.5 107.8 - - 126.6 125.7 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี/งวด (47.9) (66.2) (23.9) (57.0) (7.3) (0.3) 3.1 (12.5) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (0.8) - - - - - (1.9) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (47.9) (67.0) (23.9) (57.0) (7.3) (0.3) 3.1 (14.4) 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์

ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด                        

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั                  บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 

สาํหรับรอบ

ระยะเวลา 

ตั้งแต่วนัท่ี 

27 พฤศจิกายน 

2562 ถึงวนัท่ี            

31 ธนัวาคม               

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2562 2563 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (10.2) (46.9) 12.3 (37.4) 0.6 0.3 26.0 13.3 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (24.3) (46.0) (37.0) (135.0) (52.4) (170.0) (0.6) 2.3 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 34.8 95.4 (40.3) 239.5 51.8 170.2 (19.0) (20.0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง)

สุทธิ 0.3 2.5 (65.0) 67.1 - 0.5 6.4 (4.4) 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นท่ีดินรอการพฒันา การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชี

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

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

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (38,715) - (38,715) - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 75,654 114,369 298 39,013 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ท่ีดินรอการพฒันา 145,607 217,079 417 72,677 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคา

ตลาด 
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17. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองมือและ  เคร่ืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร การแพทย ์ อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2562 903,964 2,507,760 1,159,806 93,798 607,203 120,123 158,564 5,551,218 

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

รายการปรับปรุงสินทรัพยจ์ากการนาํมาตรฐาน                        

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                                             

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - (30,580) - (2,110) (19,731) - (52,421) 

ซ้ือเพิ่ม 3,266 10,861 44,173 10,177 33,698 6,449 101,414 210,038 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (530) (6,105) (17) (15,546) (12,095) - (34,293) 

โอนเขา้ (ออก) 289 52,339 47,725 1,337 6,698 8,097 (116,485) - 

โอนมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 38,715 - - - - - - 38,715 

31 ธนัวาคม 2563 1,136,808 2,722,796 1,447,344 123,501 714,857 103,268 150,686 6,399,260 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองมือและ  เคร่ืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร การแพทย ์ อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2562 25,735 577,455 590,149 39,655 406,636 80,572 - 1,720,202 

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

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

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

รายการปรับปรุงสินทรัพยจ์ากการนาํมาตรฐาน                        

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                                             

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - (1,599) - (544) (7,075) - (9,218) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 4,520 86,993 142,406 9,427 81,143 8,878 - 333,367 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (442) (5,992) (12) (15,459) (11,028) - (32,933) 

31 ธนัวาคม 2563 34,338 744,164 856,823 57,715 537,050 77,839 - 2,307,929 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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

31 ธนัวาคม 2563 1,102,470 1,978,632 590,521 65,786 177,807 25,429 150,686 4,091,331 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

ปี 2562 (จาํนวน 274 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 324,325 

ปี 2563 (จาํนวน 291 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 333,367 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองมือและ  เคร่ืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร การแพทย ์ อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2562 135,031 767,178 503,645 27,309 269,732 69,420 46,266 1,818,581 

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

รายการปรับปรุงสินทรัพยจ์ากการนาํมาตรฐาน                        

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                                             

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - (900) - (2,110) (10,497) - (13,507) 

ซ้ือเพิ่ม 3,107 7,038 23,480 473 16,427 4,209 27,307 82,041 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (3,097) - (2,241) (7,695) - (13,033) 

โอนเขา้ (ออก) 3 25,885 19,067 - 842 321 (46,118) - 

โอนมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 38,715 - - - - - - 38,715 

31 ธนัวาคม 2563 279,726 876,375 624,845 38,539 301,392 55,385 16,956 2,193,218 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองมือและ  เคร่ืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร การแพทย ์ อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2562 15,919 325,200 296,391 18,076 199,888 44,335 - 899,809 

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

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

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

รายการปรับปรุงสินทรัพยจ์ากการนาํมาตรฐาน                        

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                                             

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - (75) - (544) (4,562) - (5,181) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,187 27,210 55,845 2,510 30,691 5,569 - 124,012 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (2,689) - (2,075) (6,631) - (11,395) 

31 ธนัวาคม 2563 19,865 377,547 401,706 22,250 252,356 43,774 - 1,117,498 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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

31 ธนัวาคม 2563 259,861 498,828 223,139 16,289 49,036 11,611 16,956 1,075,720 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

ปี 2562 (จาํนวน 103 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 125,148 

ปี 2563 (จาํนวน 106 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 124,012 
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กลุ่มบริษทัได้จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563                            

เป็นจาํนวนประมาณ 2,012 ลา้นบาท (2562: 2,062 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและวงเงิน

กูย้มืท่ีไดรั้บจากธนาคาร (เฉพาะกิจการ: 304 ลา้นบาท 2562: 321 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้         

แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

1,478 ลา้นบาท (2562: 1,289 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 901 ลา้นบาท 2562: 774 ลา้นบาท) 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ราคาทุน     

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

ซ้ือเพิ่ม 4,871 22,187 3,340 10,450 

ตดัจาํหน่าย (13) (1,485) - (56) 

ยอดคงเหลือปลายปี  79,205 74,347 49,642 46,302 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม     

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

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,033 4,523 1,971 2,501 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (13) (1,475) - (56) 

ยอดคงเหลือปลายปี  43,780 39,760 27,708 25,737 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 35,425 34,587 21,934 20,565 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                                                                       

(ร้อยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.20 - 2.00 1.70 - 2.00 570,000 820,000 

รวม   570,000 820,000 

วงเงินของเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อม                        

ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั  
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20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 293,076 244,823 116,399 104,820 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 172 193 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,110 138,817 19,185 77,438 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 275 5,112 250 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 136,399 132,960 60,795 60,004 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 101,336 90,000 35,438 35,315 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 569,981 606,875 237,101 278,020 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2563 2562 

1 BIBOR+1.75 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรก

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 55,000 85,000 

2 MLR-2.875 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรก

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 182,400 213,600 

3 MLR-2.875 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรก

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 40,450 78,010 

4 3.40, MLR-2.875 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรก

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 265,680 300,000 

รวม   543,530 676,610 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (136,200) (136,200) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 407,330 540,410 

เงินกูย้มืขา้งตน้คํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย  

ภายใตส้ญัญาเงินกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไป

ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกใชว้งเงินกูย้มืดงักล่าวครบทั้งจาํนวนแลว้ 
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22. สัญญาเช่า  

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง                    

1 ถึง 10 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้

 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและ    

ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 

 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

 

เคร่ืองมือ

และอปุกรณ์

การแพทย ์

เคร่ืองตกแต่ง  

ติดตั้งและ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,940 22,811 29,614 1,566 12,656 73,587 

เพิ่มข้ึน - 4,451 1,125 414 6,959 12,949 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,508) (5,333) (4,045) (474) (4,775) (16,135) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,432 21,929 26,694 1,506 14,840 70,401 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

 

เคร่ืองมือ

และอปุกรณ์

การแพทย ์

เคร่ืองตกแต่ง  

ติดตั้งและ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,840 1,458 1,566 5,935 10,799 

เพิ่มข้ึน - - 414 3,499 3,913 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (626) (260) (474) (2,540) (3,900) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,214 1,198 1,506 6,894 10,812 

 

  



 

45 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 69,749 13,609 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (4,653) (1,017) 

รวม 65,096 12,592 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (17,638) (3,844) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด                          

ชาํระภายในหน่ึงปี 47,458 8,748 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 34.1 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 16,135 3,900 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,300 488 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 8,066 4,286 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

จาํนวน 26 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น 

สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่ า และค่าเช่าผันแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนสาํหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม

สญัญาเช่า จาํนวน 13 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท)  
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23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

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

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  10,522 8,135 5,309 4,192 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,678 2,214 880 1,184 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ - 15,879 - 8,655 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ      

ดา้นประชากรศาสตร์ - (14) - (15) 

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ    

ทางการเงิน - 12,706 - 6,867 

- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 7,437 - 2,507 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (5,172) (4,656) (1,176) (2,936) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 111,302 104,274 59,184 54,171 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวน

ประมาณ 4 ลา้นบาท (2562: 12 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 3 ลา้นบาท 2562: 6 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 6 - 21 ปี (2562: 6 - 21 ปี) (เฉพาะกิจการ: 16 ปี 2562: 16 ปี) 
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สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.3 - 2.0 1.3 - 2.0 1.8 1.8 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 4.0 4.0 4.0 4.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 1.9 - 45.8 1.9 - 45.8 5.7 - 22.9 5.7 - 22.9 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (5.8) 0.5 6.3 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 12.9 1.0 (11.1) 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 20.0 (17.1) 20.0 22.1 

 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (5.5) 0.5 6.0 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 11.2 1.0 (9.7) 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 20.0 (14.8) 20.0 19.0 

 

  



 

48 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (3.1) 0.5 3.3 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 6.8 1.0 (5.9) 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 20.0 (9.0) 20.0 11.7 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (2.9) 0.5 3.2 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 6.0 1.0 (5.2) 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 20.0 (7.9) 20.0 10.1 

24. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี                       

หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                     

ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

25. ต้นทุนทางการเงิน  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 33,344 39,280 13,592 14,676 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,300 1,168 488 394 

รวม 35,644 40,448 14,080 15,070 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน 

 ของพนกังาน 1,492,607 1,509,025 690,164 733,467 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 1,084,359 1,101,102 478,585 505,565 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 353,534 329,798 129,883 127,649 

สินคา้คงเหลือใชไ้ป 1,013,945 915,981 481,649 448,782 

27.  ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 220,317 188,842 104,074 78,632 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด             

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ               

ผลแตกต่างชัว่คราว (1,585) (4,837) (1,358) (2,219) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไร

ขาดทุน 218,732 184,005 102,716 76,413 
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จาํนวนภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไร 

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย - (30) - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - 4,026 - 1,872 

รวม - 3,996 - 1,872 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,071,092 848,668 1,063,971 898,640 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 214,218 169,733 212,794 179,728 

ผลขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึก

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,021 30,387 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,012 710 1,170 614 

รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ - - (103,000) (94,800) 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (17,519) (16,825) (8,248) (9,129) 

รวม (14,507) (16,115) (110,078) (103,315) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 

 กาํไรขาดทุน 218,732 184,005 102,716 76,413 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์                 

ทางการเงิน (2562: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 176 176 176 176 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22,260 20,855 11,837 10,834 

สญัญาเช่า 589 - 355 - 

รวม 23,025 21,031 12,368 11,010 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

กาํไรจากการตีราคามูลค่ายติุธรรม    

 สินทรัพยถ์าวรของบริษทัยอ่ย     

 ณ วนัซ้ือกิจการ 10,110 10,632 - - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ เปล่ียนแปลง

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน  97 12 - - 

สญัญาเช่า 846 - - - 

รวม 11,053 10,644 - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จาํนวน 334 ล้านบาท (2562:               

243 ล้านบาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อย

พิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะมัน่ใจวา่จะนาํผลขาดทุนทางภาษี

ท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้โดยผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนดงักล่าวจะทยอย

ส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2568 

28. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมการบริหาร 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืน              

ท่ีประกอบกิจการท่ีสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล คือ ธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือแพทย  ์ซ่ึงส่วนงาน

ดาํเนินงานทั้งสองส่วนน้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วน

งานต่าง ๆ เป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีการให้บริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่าง ๆ มีความ

ใกลเ้คียงกัน และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์

เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการ

ดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและ

เขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,811 ลา้นบาท

และ 413 ลา้นบาท (2562: รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,578            

ลา้นบาท และ 357 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานการประกอบกิจการโรงพยาบาล  

30. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน             

สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน                          

ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จาํกดั โดยจะจ่ายให้แก่พนักงาน เม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า

ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 

14 ลา้นบาท (2562: 13 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 7 ลา้นบาท 2562: 7 ลา้นบาท) 
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31. เงินปันผลจ่าย 

  จาํนวนหุน้ เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (พนัหุน้) ต่อหุน้ (บาท) (พนับาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

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

เงินปันผลระหว่างกาล 

 จากผลการดาํเนินงานสาํหรับ

งวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี                          

30 มิถุนายน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

10,999,998 0.020 220,000 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562    550,000 

เงินปันผลระหว่างกาล 

 จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 

10,999,997 0.030 330,000 

เงินปันผลระหว่างกาล 

 จากผลการดาํเนินงานสาํหรับ

งวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี                           

30 มิถุนายน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

10,999,998 0.020 220,000 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2563    550,000 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

32.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

การก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคาร 171 9 - 3 

การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 107 124 18 25 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระใน

บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 237 ลา้นบาท (2562: 237 ลา้นบาท) 
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32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการซ่ึงอายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 29 35 20 21 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 7 - 7 

32.3 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยสองแห่งในวงเงิน              

145 ลา้นบาท (2562: 145 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทั

เหลืออยู่เป็นจาํนวนประมาณ 91 ลา้นบาท (2562: 54 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 58 ลา้นบาท 2562:  

26 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ โดยประกอบดว้ย

หนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

คํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญา 82 43 54 22 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 9 11 4 4 

รวม 91 54 58 26 
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33. ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

   

เงินลงทุนอ่ืน - 2.1 - 2.1 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 145.6 - 145.6 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนอ่ืน - 1.7 - 1.7 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 217.1 - 217.1 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 0.4 - 0.4 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 72.7 - 72.7 
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะยาว เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น       

เงินกู้ยืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่า  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื และเงินฝาก

กบัธนาคารและสถาบนัการเงินและเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทั                 

อาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหน้ีการค้า  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม 

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอด                           

คงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีการใชสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวั 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมาก 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับ

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของ

ลูกคา้และอนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการถือครองสินทรัพยค์ ํ้าประกนั การ

คาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วง

นํ้ าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ 

วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน

อนาคต 

เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดย

จะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีกาํหนดให้กบัคู่สัญญา                  

แต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการ

ปรับปรุงในระหว่างปีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนด

วงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากผดินดัชาํระของคู่สญัญา 
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กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้น

เครดิตระหวา่งประเทศ  

ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี

ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดั

ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ

แยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

   ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 - 458 80 548 หมายเหตุ 8 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 481 481 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 30 - - 2 32 หมายเหตุ 13 

 40 - 458 563 1,061  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 570 - - - 570 หมายเหตุ 19 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 570 570 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18 47 - - 65 3.00 - 4.32 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 544 - 544 หมายเหตุ 21 

 588 47 544 570 1,749  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

   ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133 - 260 75 468 หมายเหตุ 8 

เงินลงทุนชัว่คราว 52 - - 2 54 1.40 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 444 444 - 

 185 - 260 521 966  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 820 - - - 820 หมายเหตุ 19 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 607 607 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 10 32 - - 42 3.48 - 5.25 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 677 - 677 หมายเหตุ 21 

 830 32 677 607 2,146  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

   ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 223 16 241 หมายเหตุ 8 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 390 390 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ                  

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 798 - - 798 3.00 - 5.00 

 2 798 223 406 1,429  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 570 - - - 570 หมายเหตุ 19 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 237 237 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4 9 - - 13 3.00 - 4.32 

 574 9 - 237 820  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

   ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 109 23 134 หมายเหตุ 8 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 345 345 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ                        

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 669 - - 669 5.00 

 2 669 109 368 1,148  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 820 - - - 820 หมายเหตุ 19 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 278 278 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2 7 - - 9 3.57 - 4.14 

 822 7 - 278 1,107  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของ

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563    

แสดงไดด้งัน้ี 

สกลุเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี  
(ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 

บาท + 0.25 (1,202) 

 - 0.25 1,202 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัทาํข้ึนโดยใชส้มมติฐานว่าจาํนวนเงินกูย้ืมและตวัแปรอ่ืนทั้งหมด

คงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว 

ไม่ได้มีอัตราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดไวแ้ล้ว ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจึงมี

ผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์

สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินกูย้มืธนาคารและสัญญาเช่า       

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั                 

การกูย้ืมเงินเพื่อนาํไปชาํระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัตํ่า กลุ่มบริษทั                

มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 
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รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจาก

กระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 470,000 100,271 - - 570,271 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 569,981 - - 569,981 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 19,634 49,187 928 69,749 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 151,893 373,062 68,589 593,544 

รวม 470,000 841,779 422,249 69,517 1,803,545 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 470,000 100,271 - - 570,271 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 237,113 - - 237,113 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 4,276 9,161 172 13,609 

รวม 470,000 341,660 9,161 172 820,993 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กูย้ืมและ              

เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

35. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.48:1 (2562: 0.61:1) และ

บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.25:1 (2562: 0.36:1) 
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36. หุ้นกู้ 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญประจําปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและ                

การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยขอ้กาํหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนโดยการออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ังใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริษทัฯหรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายใหเ้พื่อทาํการพิจารณาและกาํหนดต่อไป  

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 

0.05 บาท รวมเป็นเงิน 550 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 บริษทัฯไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 220 ลา้นบาท โดยคงเหลือเป็นเงินปันผลท่ี

จะจ่ายในคร้ังน้ีในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 330 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึก

บญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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