
 
 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน)                 

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว                         

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

โกสุมภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 646,337            547,540               179,267            241,039             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 461,368            481,214               367,303            390,185             

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 4 473,181            501,433               285,906            282,028             

สินคา้คงเหลือ 188,527            179,164               84,283              75,315               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5 51,992              32,140                 -                       -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 23,850              21,719                 12,460              11,209               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,845,255         1,763,210            929,219            999,776             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 607                  607                      -                       -                        

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                       -                          818,589            797,522             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 6 -                       -                          -                       -                        

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

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 75,654              75,654                 298                   298                    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 4,077,440         4,091,331            1,058,632         1,075,720          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 68,196              70,401                 13,023              10,812               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,992              35,425                 22,541              21,934               

ค่าความนิยม 47,284              47,284                 -                       -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,626              23,025                 12,685              12,368               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 89,328              93,851                 5,340                6,808                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,418,127         4,437,578            3,776,198         3,770,552          

รวมสินทรัพย์ 6,263,382         6,200,788            4,705,417         4,770,328          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 9 358,500            570,000               350,000            570,000             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 578,357            569,981               241,143            237,101             

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 129,700            136,200               -                       -                        

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18,047              17,638                 3,844                3,844                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 143,930            96,780                 75,686              53,375               

หนีสินหมุนเวียนอืน

   ภาษีหัก ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 3,839               12,173                 1,506                6,476                 

   อืน ๆ 33,712              26,482                 26,659              22,881               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,266,085         1,429,254            698,838            893,677             

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 379,780            407,330               -                       -                        

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 47,176              47,458                 11,138              8,748                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,938              11,053                 -                       -                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 114,224            111,302               60,590              59,184               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,530               1,210                   -                       -                        

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 554,648            578,353               71,728              67,932               

รวมหนีสิน 1,820,733         2,007,607            770,566            961,609             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,920,173         1,668,388            1,578,766         1,452,634          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,276,258         4,024,473            3,934,851         3,808,719          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 166,391            168,708               -                       -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,442,649         4,193,181            3,934,851         3,808,719          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,263,382         6,200,788            4,705,417         4,770,328          

-                       -                          -                       -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,414,787        1,317,231        645,936           589,393           

รายไดอื้น 57,252             4,402               2,464               2,493               

รวมรายได้ 1,472,039        1,321,633        648,400           591,886           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 994,627           931,126           415,550           405,142           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 159,698           154,039           80,806             83,216             

รวมค่าใช้จ่าย 1,154,325        1,085,165        496,356           488,358           

กําไรจากการดาํเนินงาน 317,714           236,468           152,044           103,528           

รายไดท้างการเงิน 178                  666                  6,148               8,510               

ตน้ทุนทางการเงิน (5,840)             (10,051)           (1,707)             (3,858)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 312,052           227,083           156,485           108,180           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (62,584)           (49,094)           (30,353)           (20,040)           

กําไรสําหรับงวด 249,468           177,989           126,132           88,140             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 249,468           177,989           126,132           88,140             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 251,785           186,485           126,132           88,140             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (2,317)             (8,496)             

249,468           177,989           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 251,785           186,485           126,132           88,140             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (2,317)             (8,496)             

249,468           177,989           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 13

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.0229 0.0170 0.0115 0.0080

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 312,052           227,083           156,485           108,180           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 86,526             87,489             29,950             32,721             

   โอนกลบัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน -                      (4)                    -                      -                      

   ค่าเผือสินคา้เสือมคุณภาพเพิมขึน 380                  -                      -                      -                      

   ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 2,009               -                      -                      -                      

   ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 148                  (264)                -                      -                      

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 47                    (23)                  15                    (6)                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิมขึน 3,078               3,050               1,562               1,547               

   รายไดท้างการเงิน (178)                (666)                (6,148)             (8,510)             

   ตน้ทุนทางการเงิน 5,840               10,051             1,707               3,858               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 409,902           326,716           183,571           137,790           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 19,949             51,065             28,994             37,893             

   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 28,252             (86,240)           (3,878)             (41,819)           

   สินคา้คงเหลือ (9,743)             (26,223)           (8,968)             (16,129)           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,131)             (5,818)             (1,251)             (4,744)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,517               2,378               1,470               1,498               

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4,857               444                  1,701               (7,610)             

   หนีสินหมุนเวียนอืน (1,103)             (9,341)             (1,194)             (5,851)             

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (156)                (193)                (156)                (101)                

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 452,344           252,788           200,289           100,927           

   จ่ายดอกเบีย (5,313)             (9,918)             (1,585)             (3,858)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (18,104)           (14,565)           (8,359)             (6,378)             

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 428,927           228,305           190,345           90,691             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายเพอืการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (20,000)           -                      -                      -                      

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                      -                      (21,067)           (33,000)           

เงินจ่ายค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (58,366)           (95,867)           (8,998)             (62,145)           

เงินจ่ายค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,530)             (2,326)             (1,090)             (1,893)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 12                    36                    5                      19                    

เงินสดรับจากดอกเบีย 75                    392                  36                    26                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (79,809)           (97,765)           (31,114)           (96,993)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (211,500)         -                  (220,000)         -                      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (34,050)           (30,930)           -                      -                      

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (4,771)             (4,212)             (1,003)             (797)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (250,321)         (35,142)           (221,003)         (797)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 98,797             95,398             (61,772)           (7,099)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 547,540           467,548           241,039           133,690           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 646,337           562,946           179,267           126,591           

-                      -                      

ข้อมูลเพมิเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 3,960               1,500               -                      1,500               

   ค่าซือสินทรัพยถ์าวรทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 20,058             26,375             4,996               8,126               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึน

      จากการทาํสญัญาเช่าเพิม 4,346               3,685               3,270               -                      

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 322                  -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วน

รวมส่วนของ ไดเ้สียทไีม่มี

ทุนเรือนหุน้ ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

ทอีอกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,668,388              4,024,473              168,708                 4,193,181              

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - 251,785                 251,785                 (2,317)                    249,468                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             251,785                 251,785                 (2,317)                    249,468                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,920,173              4,276,258              166,391                 4,442,649              

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

กาํไรสาํหรับงวด - - - 88,140                    88,140                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - - - -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              88,140                    88,140                    

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,452,634               3,808,719               

กาํไรสาํหรับงวด - - - 126,132                  126,132                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - - - -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              126,132                  126,132                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,578,766               3,934,851               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ 

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

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการประกอบการสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ทีอยูต่ามที

จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตร 15 ตําบลบางปลา อาํเภอบางพลี                       

จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสถานพยาบาลและ

โรงพยาบาลทงัสิน 14 สาขา (31 ธนัวาคม 2563: 13 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

ดงันนังบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนําเสนอซาํซ้อนกับขอ้มูลทีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจัดทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และได้จัดทาํขึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับ                    

งบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างเกียวกบั

บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมี

รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิ

ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีที

เริมในหรือหลงัวันที 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า            

ฉบบัปรับปรุง ซึงไดใ้หข้อ้ยกเวน้ชวัคราวทีเกิดในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่าทีได้รับผลกระทบจาก

การปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทงันี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับทีใช้ใน                     

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  
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2. รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ            

กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 

 (ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ขายยาและเวชภณัฑ ์ - - 1.9 1.0 ราคาทุน 

ซือยาและเวชภณัฑ ์ - - 0.1 0.3 ราคาทุน 

ค่าบริการห้องปฏิบตัิการรับ - - 9.7 - ราคาตลาด 

ค่าบริการห้องปฏิบตัิการจ่าย - - 0.3 - ราคาตลาด 

ค่าเช่ารับ - - 0.3 0.3 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบียรับ - - 6.1 8.5 อตัราร้อยละ 3.08 ต่อปี 

(2563: อตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี) 

ซืออุปกรณ ์ - - 0.2 1.1 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563                          

มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม     

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม     

2563 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 87,440 75,153 

 - - 87,440 75,153 

ดอกเบียค้างรับจากกิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 81,283 75,171 

 - - 81,283 75,171 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเกียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 818,589 797,522 

 - - 818,589 797,522 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย - - 230 5,272 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  - 60 - 12 

 - 60 230 5,284 
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เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและรายการเคลือนไหวมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

เพมิขนึ 

ระหว่างงวด 

ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที  

31 มีนาคม 2564 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 108,064 - - 108,064 

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

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 281,319 - - 281,319 

บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จาํกดั                            33,600 - - 33,600 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชันแนล 

จาํกดั 220,984 21,067 - 242,051 

รวม 797,522 21,067 - 818,589 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยขา้งตน้เป็นเงินใหกู้ย้มืตามสัญญากูย้มืเงินซึงมีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2565 

และไม่มีหลักประกัน เงินให้กู ้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 3.08 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563:     

ร้อยละ 3 - 5 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัตอ่ไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสัน 12.1 11.3 5.9 5.2 

รวม 12.1 11.3 5.9 5.2 

 ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคาํประกนัให้แก่บริษทัย่อยตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ระหวา่งกาลขอ้ 15.3 ก) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการคาํประกนั 
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3. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งแยกตามวนัทีหนีทีคา้งชาํระ     

 คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 50,422 37,583 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 50,422 37,583 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งแยกตามวนัทีหนีทีคา้งชาํระ     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  322,316 342,552 103,928 141,682 

 3 - 6 เดือน 39,685 48,669 21,122 29,244 

 6 - 12 เดือน 28,802 34,846 21,581 24,720 

 มากกว่า 12 เดือน 62,468 48,146 40,717 33,499 

รวม 453,271 474,213 187,348 229,145 

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึน (11,320) (11,320) (5,702) (5,702) 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 441,951 462,893 181,646 223,443 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 441,951 462,893 232,068 261,026 

ลูกหนีอนื     

ลูกหนีอนื - กิจการทีเกยีวขอ้งกนั - - 37,018 37,570 

ลูกหนีอนื - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 19,417 18,321 16,934 16,418 

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 81,283 75,171 

รวมลูกหนีอืน 19,417 18,321 135,235 129,159 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 461,368 481,214 367,303 390,185 
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4. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

สํานักงานประกันสังคม     

รายไดค้่าบริการทางการแพทยภ์าระเสียงคา้งรับ 78,604 98,596 34,630 31,049 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์าํหรับผูป่้วยดว้ยโรค

ทีมีค่าใชจ้่ายสูงคา้งรับ 173,907 197,462 107,289 107,506 

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอืน 106,346 99,987 57,590 56,058 

รวม 358,857 396,045 199,509 194,613 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 114,946 107,903 86,397 87,415 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 473,803 503,948 285,906 282,028 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (622) (2,515) - - 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ - สุทธิ 473,181 501,433 285,906 282,028 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินแน่นอนสําหรับรายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ําหรับผูป่้วย

ด้วยโรคทีมีค่าใช้จ่ายสูงและรายได้ค่าบริการทางการแพทยภ์าระเสียงทียงัไม่ได้รับจากสํานักงาน

ประกันสังคมและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนันผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงได้

ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจํานวนเงินทีได้รับจริงครังล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนัซึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าผลทีเกิดขึนจริงในภายหลงัจะไม่แตกต่างไปจากจาํนวนที

ประมาณไวอ้ยา่งเป็นสาระสําคญั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับโดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 

12 เดือน ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการเบิกจ่ายตามทีกาํหนดโดยสํานักงาน

ประกนัสังคมและสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
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5. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

ตวัเงินฝากธนาคาร 50,000 30,000 

รวมตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  50,000 30,000 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                         

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

เงินลงทุนอืน 1,992 2,140 

รวมสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม    

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  1,992 2,140 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 51,992 32,140 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ตวัเงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.05 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: 

อตัราร้อยละ 1.05 ต่อปี) 

6. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอืน 

จาํนวนนีเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญจาํนวน 8,791 หุ้น ของบริษทั ยูบี (ไทยแลนด์) จาํกัด ซึงคิดเป็น                                             

อตัราร้อยละ 11 ของทุนของบริษทัดงักล่าว ยอดคงเหลือของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 

และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทั ยูบี (ไทยแลนด)์ จาํกดั - ราคาทุน 879 

หัก: การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (879) 

สุทธิ - 
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

   (หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลทีบริษทัฯรับ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด

วนัท ี31 มีนาคม ชือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

 

2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คอนวเีนียนซ ์ฮอสพทิอล จาํกดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 - - 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 800,000 800,000 100 100 810,751 810,751 - - 

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  1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชนัแนล 

จาํกดั 1,000 1,000 80 80 800 800 - - 

รวม     1,845,090 1,845,090 - - 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั (บริษทัยอ่ยทีถือหุน้โดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั)  

เมือวนัที 7 ธนัวาคม 2563 ทปีระชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั ครังที 1/2563 

มีมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิมทุน

จาํนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพือเสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนทีถืออยู่ 

ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระค่าหุ้น 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  

เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครังที 6/2563 มีมติอนุมติัให้ลงทุนใน

หุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด จํานวน 400 ล้านบาท                   

ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยู่ระหวา่งการดาํเนินการเพิมทุน 
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8. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564                     

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564 4,091,331 1,075,720 

ซือเพมิระหวา่งงวด - ราคาทุน 67,189 11,340 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี              

ณ วนัทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (59) (20) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (81,021) (28,408) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564 4,077,440 1,058,632 

กลุ่มบริษัทได้จดจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564                            

เป็นจาํนวนประมาณ 1,999 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,012 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 299 ลา้นบาท 

31 ธนัวาคม 2563: 304 ลา้นบาท) เพือคาํประกนัวงเงินสินเชือและวงเงินกูย้ืมทีไดรั้บจากธนาคาร  

9.       เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย                                                                       

(รอ้ยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม                   

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

31 มีนาคม                   

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

31 มีนาคม                   

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 1.10 - 1.95 1.20 - 2.00 358,500 570,000 350,000 570,000 

รวม   358,500 570,000 350,000 570,000 

เงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินข้างต้น คาํประกันโดยการจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง                    

ของกลุ่มบริษทั  
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10. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 276,969 293,076 112,656 116,399 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 5 172 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 40,138 39,110 18,826 19,185 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 60 225 5,112 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 141,392 136,399 59,999 60,795 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 119,858 101,336 49,432 35,438 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 578,357 569,981 241,143 237,101 

11.     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกู ้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564                          

มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 543,530 

หัก: จ่ายชาํระคืนระหว่างงวด (34,050) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 509,480 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (129,700) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 379,780 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคาํประกนัโดยการจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบัติตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา       

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี                    

ใหเ้ป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยได้เบิกใช้วงเงินกู ้ยืมดังกล่าวครบ                         

ทงัจาํนวนแลว้ 
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12. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลีย

ทงัปีทีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 63,300 49,560 30,670 20,568 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (716) (466) (317) (528) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 62,584 49,094 30,353 20,040 

13.  กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยู่ในระหวา่งงวด 

14. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอืนที

ประกอบกิจการทีสนบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาล คือ ธุรกิจจาํหน่ายเครืองมือแพทยซึ์งส่วนงานดาํเนินงานทงั

สองส่วนนีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจทีคล้ายคลึงกันกล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของส่วนงานต่าง  ๆ                    

เป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีการให้บริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่าง ๆ มีความใกลเ้คียงกัน และ

ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน

โดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัทีใช้ในการวดั

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันนั รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพย์

ทแีสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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15. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

15.1 ภาระผูกพันเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 149 171 1 - 

การซือทีดิน 16 - - - 

การซือเครืองมือและอปุกรณ์ 136 107 42 18 

ข) ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพันเกียวกับส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เรียกชาํระใน                      

บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 237 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 237 ลา้นบาท) 

15.2 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการซึงอายุของสัญญามีระยะเวลาตงัแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยมีจาํนวนเงินขนัตาํ

ทตีอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาบริการดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 38 29 21 20 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 17 - 6 - 
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15.3 การคําประกนั 

ก) ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯคาํประกนัวงเงินสินเชือให้แก่บริษทัย่อยสองแห่งในวงเงิน 

145 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 145 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคาํประกันทีออกโดย

ธนาคารในนามของกลุ่มบริษทั ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 

โดยประกอบดว้ยหนงัสือคาํประกนัดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

คาํประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 109 82 61 54 

คาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 12 9 4 4 

รวม 121 91 65 58 

16.     เครืองมือทางการเงิน 

16.1 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

16.2 ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

โดยแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนอืน - 2.0 - 2.0 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนอืน - 2.1 - 2.1 

17.     หุ้นกู้ 

เมือวนัที 20 เมษายน 2560 ทีประชุมสามัญประจําปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและ                             

การเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยขอ้กาํหนดเงือนไขและ

รายละเอียดอืน ๆ ทีสาํคญัเกียวกบัการจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกูใ้นแต่ละครังให้อยูใ่นดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริษทัฯหรือผูที้คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายให้เพือทาํการพิจารณาและกาํหนดต่อไป 

18.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมือวนัที 23 เมษายน 2564 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 550 ลา้นบาท ทงันี บริษทัฯ                

ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 220 ลา้นบาท โดยคงเหลือ

เป็นเงินปันผลทีจะจ่ายในครังนีในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 330 ล้านบาท เงินปันผลนี                       

มีกาํหนดจ่ายภายในวนัที 21 พฤษภาคม 2564 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2564 
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