
 
 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                         

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                           

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน        

เฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

โกสุมภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2564 



บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,158,327         547,540                345,033             241,039             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3 517,618            481,214                353,158             390,185             
รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 4 945,247            501,433                501,488             282,028             
สินคา้คงเหลือ 216,145            179,164                106,048             75,315               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น 5 15,000              32,140                  -                        -                         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 23,857              21,719                  13,250               11,209               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,876,194         1,763,210             1,318,977          999,776             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 607                   607                       -                        -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                        -                           746,474             797,522             
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 6 -                        -                           -                        -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                           2,204,290          1,845,090          
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 75,654              75,654                  298                    298                    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 4,123,495         4,091,331             1,096,465          1,075,720          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 73,420              70,401                  16,149               10,812               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,871              35,425                  22,341               21,934               
ค่าความนิยม 47,284              47,284                  -                        -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,281              23,025                  13,014               12,368               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 93,497              93,851                  11,161               6,808                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,474,109         4,437,578             4,110,192          3,770,552          
รวมสินทรัพย์ 7,350,303         6,200,788             5,429,169          4,770,328          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 731,500            570,000                700,000             570,000             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 10 829,630            569,981                386,702             237,101             
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 120,788            136,200                -                        -                         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20,129              17,638                  4,717                 3,844                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 176,078            96,780                  79,452               53,375               
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 4,628                12,173                  2,564                 6,476                 
   อื่น ๆ 198,415            26,482                  192,848             22,881               
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 2,081,168         1,429,254             1,366,283          893,677             
หนี้สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 357,797            407,330                -                        -                         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 49,858              47,458                  13,470               8,748                 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 17 1,292                -                           -                        -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,895              11,053                  -                        -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 117,304            111,302                62,152               59,184               
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 3,740                1,210                    -                        -                         
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 540,886            578,353                75,622               67,932               
รวมหนี้สิน 2,622,054         2,007,607             1,441,905          961,609             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 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 2,166,442         1,668,388             1,631,179          1,452,634          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,522,527         4,024,473             3,987,264          3,808,719          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 205,722            168,708                -                        -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,728,249         4,193,181             3,987,264          3,808,719          
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,350,303         6,200,788             5,429,169          4,770,328          

-                        -                           -                        -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,071,014        1,145,531        909,572           507,432           
รายไดเ้งินปันผล 7 -                      -                      120,000           215,000           
รายไดอ่ื้น 63,997             3,765               1,461               2,892               
รวมรายได้ 2,135,011        1,149,296        1,031,033        725,324           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,206,095        813,180           477,633           350,215           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 205,787           141,167           111,828           73,618             
รวมค่าใช้จ่าย 1,411,882        954,347           589,461           423,833           
กําไรจากการดําเนินงาน 723,129           194,949           441,572           301,491           
รายไดท้างการเงิน 555                 1,132               6,400               9,096               
ตน้ทุนทางการเงิน (5,189)             (9,540)             (1,255)             (4,068)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 718,495           186,541           446,717           306,519           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (143,184)         (42,414)           (64,492)           (17,073)           
กําไรสําหรับงวด 575,311           144,127           382,225           289,446           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 575,311           144,127           382,225           289,446           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 576,081           154,827           382,225           289,446           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (770)                (10,700)           
575,311           144,127           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 576,081           154,827           382,225           289,446           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (770)                (10,700)           
575,311           144,127           

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 13

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.0524 0.0141 0.0347 0.0263

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,485,801        2,462,762        1,555,508        1,096,825        
รายไดเ้งินปันผล 7 -                      -                      120,000           215,000           
รายไดอ่ื้น 121,249           8,167               3,925               5,385               
รวมรายได้ 3,607,050        2,470,929        1,679,433        1,317,210        
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,200,722        1,744,306        893,183           755,357           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 365,485           295,206           192,634           156,834           
รวมค่าใช้จ่าย 2,566,207        2,039,512        1,085,817        912,191           
กําไรจากการดําเนินงาน 1,040,843        431,417           593,616           405,019           
รายไดท้างการเงิน 733                 1,798               12,548             17,606             
ตน้ทุนทางการเงิน (11,029)           (19,591)           (2,962)             (7,926)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,030,547        413,624           603,202           414,699           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (205,768)         (91,508)           (94,845)           (37,113)           
กําไรสําหรับงวด 824,779           322,116           508,357           377,586           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 824,779           322,116           508,357           377,586           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 827,866           341,312           508,357           377,586           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (3,087)             (19,196)           
824,779           322,116           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 827,866           341,312           508,357           377,586           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (3,087)             (19,196)           
824,779           322,116           

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 13

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.0753 0.0310 0.0462 0.0343

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,030,547        413,624           603,202           414,699           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 172,102           176,647           58,818             65,912             
   โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -                      (22)                  -                      -                      
   ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน
     และหน้ีสินทางการเงิน 1,292               (348)                -                      -                      
   ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมคุณภาพเพิ่มข้ึน 380                 -                      -                      -                      
   ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 2,009               -                      -                      -                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (133)                (928)                (156)                (695)                
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง 3,155               -                      -                      -                      
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 6,158               6,100               3,124               3,094               
   รายไดเ้งินปันผล -                      -                      (120,000)         (215,000)         
   รายไดท้างการเงิน (733)                (1,798)             (12,548)           (17,606)           
   ตน้ทุนทางการเงิน 11,029             19,591             2,962               7,926               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,225,806        612,866           535,402           258,330           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (36,578)           113,676           34,402             51,484             
   รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (443,814)         (17,292)           (219,460)         14,832             
   สินคา้คงเหลือ (37,361)           (14,432)           (30,733)           (9,615)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,138)             866                 (2,041)             379                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,068               2,713               2,983               547                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 217,161           (93,885)           115,224           (57,544)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 164,388           (6,651)             166,053           (5,388)             
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (156)                (577)                (156)                (485)                
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,091,376        597,284           601,674           252,540           
   จ่ายดอกเบ้ีย (9,911)             (19,627)           (2,679)             (7,926)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (131,853)         (51,386)           (69,414)           (37,530)           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 949,612           526,271           529,581           207,084           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลงสุทธิ 17,140             12,000             -                      -                      
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                      -                      120,000           215,000           
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (359,200)         -                      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                      -                      51,048             (46,500)           
เงินจ่ายค่าซ้ือและชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (145,664)         (147,806)         (41,876)           (82,658)           
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างอาคาร (7,335)             -                      (7,335)             -                      
เงินจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,414)             (3,282)             (1,401)             (2,574)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 4,931               2,158               8                     1,835               
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 907                 1,831               15,173             374                 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (132,435)         (135,099)         (223,583)         85,477             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 161,500           230,000           130,000           230,000           
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (68,100)           (64,980)           -                      -                      
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (10,079)           (8,774)             (2,192)             (1,706)             
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 40,101             -                      -                      -                      
จ่ายเงินปันผล (329,812)         (330,000)         (329,812)         (330,000)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (206,390)         (173,754)         (202,004)         (101,706)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 610,787           217,418           103,994           190,855           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 547,540           467,548           241,039           133,690           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,158,327        684,966           345,033           324,545           

-                      -                      
ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 7,590               1,500               -                      1,500               
   ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 61,561             23,925             37,031             7,907               
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึน
      จากการทาํสัญญาเช่าเพิ่ม 13,824             7,892               7,504               3,913               
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 322                 -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วน

รวมส่วนของ ไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุ้น ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,100,000               1,146,085               110,000                 1,341,771               3,697,856               192,966                 3,890,822               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             (330,000)                (330,000)                -                             (330,000)                
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - 341,312                 341,312                 (19,196)                  322,116                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             341,312                 341,312                 (19,196)                  322,116                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 1,100,000               1,146,085               110,000                 1,353,083               3,709,168               173,770                 3,882,938               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                 1,668,388               4,024,473               168,708                 4,193,181               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             (329,812)                (329,812)                -                             (329,812)                
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - 827,866                 827,866                 (3,087)                    824,779                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             827,866                 827,866                 (3,087)                    824,779                 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการลงทุน
   ในบริษทัยอ่ย  -                             -                             -                             -                             -                             40,101                   40,101                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                 2,166,442               4,522,527               205,722                 4,728,249               

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,041,378               3,397,463               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              (330,000)                 (330,000)                 
กาํไรสาํหรับงวด - - - 377,586                  377,586                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              377,586                  377,586                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,088,964               3,445,049               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,452,634               3,808,719               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              (329,812)                 (329,812)                 
กาํไรสาํหรับงวด - - - 508,357                  508,357                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              508,357                  508,357                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,631,179               3,987,264               

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการประกอบการสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ท่ีอยูต่ามท่ี

จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตร 15 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี                       

จังหวดัสมุทรปราการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสถานพยาบาลและ

โรงพยาบาลทั้งส้ิน 14 สาขา (31 ธนัวาคม 2563: 13 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบั                    

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยในระหว่างงวดมีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมระหวา่งกาลขอ้ 7 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ                 

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้             

ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                     

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์          

1.5.1 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น     

การดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

1.5.2 ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ คือ สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกลุเงิน เพื่อป้องกนัความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรม

มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสาร

อนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน 

2. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ            

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 

(ถกูตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ขายยาและเวชภณัฑ ์ - - 1.1 1.0 ราคาทุน 

ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการรับ - - 4.7 0.2 ราคาตลาด 

ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการจ่าย - - 0.1 0.1 ราคาตลาด 

ค่าเช่ารับ - - 0.3 0.3 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย - - 0.1 0.1 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 6.0 8.7 อตัราร้อยละ 3.08 ต่อปี 

   (2563: อตัราร้อยละ 5 ต่อปี) 

ซ้ืออุปกรณ์ - - 0.3 0.1 ราคาตลาด 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 

(ถกูตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ขายยาและเวชภณัฑ ์ - - 3.0 2.0 ราคาทุน 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ - - 0.1 - ราคาทุน 

ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการรับ - - 14.4 0.2 ราคาตลาด 

ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการจ่าย - - 0.4 0.4 ราคาตลาด 

ค่าเช่ารับ - - 0.6 0.6 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย - - 0.1 0.1 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 12.1 17.2 อตัราร้อยละ 3.08 ต่อปี 

   (2563: อตัราร้อยละ 5 ต่อปี) 

ซ้ืออุปกรณ์ - - 0.5 1.2 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563                          

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 88,827 75,153 

 - - 88,827 75,153 

ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 72,544 75,171 

 - - 72,544 75,171 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 746,474 797,522 

 - - 746,474 797,522 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย - - 18,397 5,272 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  527 60 527 12 

 527 60 18,924 5,284 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและรายการเคล่ือนไหวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 108,064 - (85,064) 23,000 

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 อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 220,984 34,016 - 255,000 

รวม 797,522 34,016 (85,064) 746,474 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยขา้งตน้เป็นเงินใหกู้ย้มืตามสัญญากูย้มืเงินซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2565 

และไม่มีหลกัประกนั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.08 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563:     

ร้อยละ 3 - 5 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11.3 7.9 5.1 4.1 

รวม 11.3 7.9 5.1 4.1 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.3 19.2 10.9 9.3 

รวม 23.3 19.2 10.9 9.3 
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 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ระหวา่งกาลขอ้ 16.3 ก) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ     

 คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 49,317 37,583 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 49,317 37,583 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  389,801 342,552 115,700 141,682 

 3 - 6 เดือน 47,471 48,669 18,707 29,244 

 6 - 12 เดือน 26,987 34,846 16,761 24,720 

 มากกวา่ 12 เดือน 47,327 48,146 31,196 33,499 

รวม 511,586 474,213 182,364 229,145 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน (11,320) (11,320) (5,702) (5,702) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 500,266 462,893 176,662 223,443 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 500,266 462,893 225,979 261,026 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 39,510 37,570 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,352 18,321 15,125 16,418 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 72,544 75,171 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 17,352 18,321 127,179 129,159 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 517,618 481,214 353,158 390,185 
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4. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

สํานักงานประกนัสังคม     

รายไดค้่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 90,253 98,596 41,533 31,049 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์าํหรับผูป่้วยดว้ย

โรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงคา้งรับ 162,242 197,462 104,369 107,506 

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืน 110,430 99,987 64,118 56,058 

รวม 362,925 396,045 210,020 194,613 

สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ     

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 582,944 107,903 291,468 87,415 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 945,869 503,948 501,488 282,028 

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

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ - สุทธิ 945,247 501,433 501,488 282,028 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินแน่นอนสําหรับรายไดค่้าบริการทางการแพทยส์าํหรับผูป่้วย

ดว้ยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงและรายไดค่้าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงท่ียงัไม่ไดรั้บจากสํานักงาน

ประกันสังคมและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงได้

ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจาํนวนเงินท่ีได้รับจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนัซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจะไม่แตกต่างไปจากจาํนวนท่ี

ประมาณไวอ้ยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับโดยส่วนใหญ่ไม่เกินกวา่ 

12 เดือน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงาน

ประกนัสงัคมและสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

ตัว๋เงินฝากธนาคาร 15,000 30,000 

รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  15,000 30,000 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                         

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

เงินลงทุนอ่ืน - 2,140 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม    

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 2,140 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 15,000 32,140 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตัว๋เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 - 0.55 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2563: อตัราร้อยละ 1.05 ต่อปี) 

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

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

อตัราร้อยละ 11 ของทุนของบริษทัดงักล่าว ยอดคงเหลือของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทั ยบีู (ไทยแลนด)์ จาํกดั - ราคาทุน 879 

หกั: การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (879) 

สุทธิ - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 

2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 120,000 95,000 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 800,000 800,000 100 100 810,751 810,751 - 120,000 

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

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 400,000 1,000 90 80 360,000 800 - - 

รวม     2,204,290 1,845,090 120,000 215,000 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั)  

เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั คร้ังท่ี 1/2563 

มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

ไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวจาํนวน 19.9 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 99.7 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทั บางปะกง

เวชชกิจ จาํกดั มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 96.38 เป็นร้อยละ 98.04 

โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และ

ไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนแลว้ 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2563 มีมติอนุมติัให้ลงทุน     

ในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั จาํนวน 400 ลา้นบาท                                

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวจาํนวน 71.84 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 359.2 

ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 

90 โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 และ

ไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ 
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8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 197,879 76,253 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี               

ณ วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (5,011) (66) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (160,704) (55,442) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 4,123,495 1,096,465 

กลุ่มบริษทัได้จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564                            

เป็นจาํนวนประมาณ 1,998 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,012 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 295 ลา้นบาท 

31 ธนัวาคม 2563: 304 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและวงเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจากธนาคาร  

9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                                                                       

(ร้อยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.05 - 1.95 1.20 - 2.00 731,500 570,000 700,000 570,000 

รวม   731,500 570,000 700,000 570,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินข้างต้น คํ้ าประกันโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง                    

ของกลุ่มบริษทั  
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 357,419 293,076 154,895 116,399 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 18,387 172 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 83,632 39,110 56,001 19,185 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 527 60 537 5,112 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 138,045 136,399 54,670 60,795 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 250,007 101,336 102,212 35,438 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 829,630 569,981 386,702 237,101 

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564                          

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 543,530 

หกั: จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด (68,100) 

บวก: ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,155 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  475,585 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (120,788) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 357,797 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญา

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 862 ลา้นเยนญ่ีปุ่น เพื่อชาํระเงินกูร้ะยะยาวตามสญัญาเดิม

ซ่ึงมียอดคงเหลือจาํนวน 247 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวใหม่น้ีมีอายสุัญญาประมาณ 7 ปี และ

ครบกาํหนดชาํระคืนในเดือนมกราคม 2571 เงินกูย้ืมน้ีมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เดือนละ 10,886,252 

เยนญ่ีปุ่น และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.283 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดโ้อนหลกัประกนัของสัญญา

เงินกูเ้ดิมทั้งหมดเป็นหลกัประกนัของสญัญาเงินกูใ้หม่ 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา       

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี                    

ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมดังกล่าวครบ                         

ทั้งจาํนวนแลว้ 

12. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย

ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 143,882 43,016 64,821 17,336 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (698) (602) (329) (263) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 143,184 42,414 64,492 17,073 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 207,182 92,576 95,491 37,904 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,414) (1,068) (646) (791) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 205,768 91,508 94,845 37,113 
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13. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

14. ส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ี

ประกอบกิจการท่ีสนบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาล คือ ธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งส่วนงานดาํเนินงานทั้ง

สองส่วนน้ีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึงกันกล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของส่วนงานต่าง ๆ                     

เป็นกลุ่มเดียวกนั วิธีการให้บริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่าง ๆ มีความใกลเ้คียงกนั และ

ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน

โดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดั

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

15. เงินปันผลจ่าย 

  จาํนวนหุน้ เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

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

เงินปันผลระหว่างกาล 

 จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 

10,999,997 0.030 330,000 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563    330,000 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 10,993,730 0.030 329,812 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564    329,812 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

 2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

 2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 244 171 67 - 

การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 116 107 17 18 
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ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระใน                      

บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 237 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 237 ลา้นบาท) 

16.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการซ่ึงอายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 44 29 16 20 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 11 - 6 - 

16.3 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยสองแห่งในวงเงิน

145 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 145 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดย

ธนาคารในนามของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 

โดยประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

คํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญา 94 82 60 54 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 12 9 4 4 

รวม 106 91 64 58 
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17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

17.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

17.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้ม

สกลุเงิน - 1.3 - 1.3 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนอ่ืน - 2.1 - 2.1 

17.3 ตราสารอนุพนัธ์ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์   

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ป้องกนัความเส่ียง 

  

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกลุเงิน 1.3 - 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 1.3 - 
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ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินเพื่อบริหารความเส่ียงในการทาํธุรกรรม

บางส่วน โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุญัญาประมาณ 7 ปี 

18. หุ้นกู้ 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญประจําปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและ                             

การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยขอ้กาํหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนโดยการออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ังใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริษทัฯหรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายใหเ้พื่อทาํการพิจารณาและกาํหนดต่อไป 

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2564 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกําไรสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอัตรา                        

หุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 330 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีมีกาํหนดจ่ายภายในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 


	AUDITOR_REPORT
	โกสุมภ์ ชะเอม

	FINANCIAL_STATEMENTS
	FINANCIAL_STATEMENTS1
	FINANCIAL_STATEMENTS2
	FINANCIAL_STATEMENTS3
	FINANCIAL_STATEMENTS4

	NOTES
	ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
	ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
	รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
	ราคาทุน
	ราคาตลาด
	ราคาตลาด
	ราคาตามสัญญา
	ราคาตามสัญญา
	อัตราร้อยละ 3.08 ต่อปี
	ราคาตลาด
	รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

	ราคาทุน
	ราคาทุน
	ราคาตลาด
	ราคาตลาด
	ราคาตามสัญญา
	ราคาตามสัญญา
	อัตราร้อยละ 3.08 ต่อปี
	   (2563: อัตราร้อยละ 5 ต่อปี)
	ราคาตลาด
	17.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	17.2 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม


