
 

 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                         
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                           
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
แบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน        
เฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2565 



บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,281,429         2,789,666            430,868            781,074             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 704,226            616,282               466,124            544,953             

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 4 3,502,793         1,820,524            1,436,622         775,854             

สินคา้คงเหลือ 315,432            295,095               171,611            149,496             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 89,151              375,615               13,746              210,977             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,893,031         5,897,182            2,518,971         2,462,354          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 607                  607                      -                       -                        

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                       -                          365,974            502,474             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน -                       -                          -                       -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                       -                          2,204,290         2,204,290          

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 75,654              75,654                 298                   298                    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,358,662         4,286,301            1,275,431         1,245,203          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 79,370              72,076                 22,349              21,169               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,392              34,465                 21,271              21,660               

ค่าความนิยม 47,284              47,284                 -                       -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,126              25,149                 14,022              13,464               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 130,860            110,969               16,257              14,533               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,752,955         4,652,505            3,919,892         4,023,091          

รวมสินทรัพย์ 10,645,986       10,549,687          6,438,863         6,485,445          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 6 21,000              34,000                 -                       -                        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 806,127            842,172               371,830            357,981             

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 64,997              97,058                 -                       -                        

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23,260              19,670                 6,369                3,988                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 522,463            729,238               220,898            342,900             

หนีสินหมุนเวียนอืน 438,752            486,161               204,632            458,763             

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,876,599         2,208,299            803,729            1,163,632          

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 269,734            313,489               -                       -                        

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 52,151              49,867                 17,787              19,348               

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 39,387              870                      -                       -                        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,829              10,868                 -                       -                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 126,833            121,350               67,422              64,273               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6,908               3,980                   -                       -                        

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 505,842            500,424               85,209              83,621               

รวมหนีสิน 2,382,441         2,708,723            888,938            1,247,253          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(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 5,577,489         5,212,855            3,193,840         2,882,107          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,933,574         7,568,940            5,549,925         5,238,192          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 329,971            272,024               -                       -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,263,545         7,840,964            5,549,925         5,238,192          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,645,986       10,549,687          6,438,863         6,485,445          

-                       -                          -                       -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,784,491        2,071,014        1,118,558        909,572           

รายไดเ้งินปันผล 5 -                      -                      1,220,000        120,000           

รายไดอื้น 68,100             63,997             2,977               1,461               

รวมรายได้ 2,852,591        2,135,011        2,341,535        1,031,033        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,496,982        1,206,095        610,799           477,633           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 223,121           205,787           112,062           111,828           

รวมค่าใช้จ่าย 1,720,103        1,411,882        722,861           589,461           

กําไรจากการดาํเนินงาน 1,132,488        723,129           1,618,674        441,572           

รายไดท้างการเงิน 3,332               555                  5,261               6,400               

ตน้ทุนทางการเงิน (3,110)             (5,189)             (248)                (1,255)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,132,710        718,495           1,623,687        446,717           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (225,637)         (143,184)         (79,965)           (64,492)           

กําไรสําหรับงวด 907,073           575,311           1,543,722        382,225           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 907,073           575,311           1,543,722        382,225           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 878,235           576,081           1,543,722        382,225           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 28,838             (770)                

907,073           575,311           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 878,235           576,081           1,543,722        382,225           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 28,838             (770)                

907,073           575,311           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.0798 0.0524 0.1403 0.0347

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 6,355,875        3,485,801        2,677,551        1,555,508        

รายไดเ้งินปันผล 5 -                      -                      1,220,000        120,000           

รายไดอื้น 134,987           121,249           4,433               3,925               

รวมรายได้ 6,490,862        3,607,050        3,901,984        1,679,433        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,199,100        2,200,722        1,273,212        893,183           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 427,754           365,485           216,604           192,634           

รวมค่าใช้จ่าย 3,626,854        2,566,207        1,489,816        1,085,817        

กําไรจากการดาํเนินงาน 2,864,008        1,040,843        2,412,168        593,616           

รายไดท้างการเงิน 3,866               733                  9,063               12,548             

ตน้ทุนทางการเงิน (6,388)             (11,029)           (511)                (2,962)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,861,486        1,030,547        2,420,720        603,202           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (566,555)         (205,768)         (238,988)         (94,845)           

กําไรสําหรับงวด 2,294,931        824,779           2,181,732        508,357           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,294,931        824,779           2,181,732        508,357           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,234,633        827,866           2,181,732        508,357           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 60,298             (3,087)             

2,294,931        824,779           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,234,633        827,866           2,181,732        508,357           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 60,298             (3,087)             

2,294,931        824,779           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.2031 0.0753 0.1983 0.0462

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 2,861,486        1,030,547        2,420,720        603,202           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 187,559           172,102           73,365             58,818             

   โอนกลบัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (17)                  -                      -                      -                      

   ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน -                      1,292               -                      -                      

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ -                      380                  -                      -                      

   ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน -                      2,009               -                      -                      

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 3,044               (133)                89                    (156)                

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริง 14,911             3,155               -                      -                      

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิมขึน 6,230               6,158               3,149               3,124               

   รายไดเ้งินปันผล -                      -                      (1,220,000)      (120,000)         

   รายไดท้างการเงิน (3,866)             (733)                (9,063)             (12,548)           

   ตน้ทุนทางการเงิน 6,388               11,029             511                  2,962               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 3,075,735        1,225,806        1,268,771        535,402           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (87,942)           (36,578)           85,409             34,402             

   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (1,682,269)      (443,814)         (660,768)         (219,460)         

   สินคา้คงเหลือ (20,337)           (37,361)           (22,115)           (30,733)           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 286,464           (2,138)             197,231           (2,041)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (9,380)             4,068               (9,318)             2,983               

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (9,171)             217,161           37,553             115,224           

   หนีสินหมุนเวียนอืน (47,409)           164,388           (254,131)         166,053           

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (747)                (156)                -                      (156)                

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,504,944        1,091,376        642,632           601,674           

   จ่ายดอกเบีย (5,105)             (9,911)             (86)                  (2,679)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (776,710)         (131,853)         (361,548)         (69,414)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 723,129           949,612           280,998           529,581           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนลดลงสุทธิ -                      17,140             -                      -                      

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                      -                      1,220,000        120,000           

เงินสดจ่ายเพอืการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (359,200)         

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                      -                      136,500           51,048             

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างอาคาร (26,736)           (7,335)             -                      (7,335)             

เงินจ่ายค่าซือและชาํระเจา้หนีค่าซือสินทรัพยถ์าวร (255,364)         (145,664)         (115,767)         (41,876)           

เงินจ่ายค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,003)             (2,414)             (664)                (1,401)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 522                  4,931               566                  8                      

เงินสดรับจากดอกเบีย 3,881               907                  2,483               15,173             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (279,700)         (132,435)         1,243,118        (223,583)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (13,000)           161,500           -                      130,000           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 10,000             -                      -                      -                      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (62,210)           (68,100)           -                      -                      

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (14,106)           (10,079)           (4,323)             (2,192)             

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      40,101             -                      -                      

จ่ายเงินปันผล (1,869,999)      (329,812)         (1,869,999)      (329,812)         

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,351)             -                      -                      -                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,951,666)      (206,390)         (1,874,322)      (202,004)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (1,508,237)      610,787           (350,206)         103,994           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,789,666        547,540           781,074           241,039           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,281,429        1,158,327        430,868           345,033           

-                      -                      

ข้อมูลเพมิเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 18,589             7,590               7,594               -                      

   ค่าซือสินทรัพยถ์าวรทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 52,160             61,561             32,797             37,031             

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึน

      จากการทาํสญัญาเช่าเพิม 18,681             13,824             4,719               7,504               

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 555                  322                  187                  -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูมี้ส่วน

รวมส่วนของ ไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                              -                              -                              (329,812)                 (329,812)                 -                              (329,812)                 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - 827,866                  827,866                  (3,087)                     824,779                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              827,866                  827,866                  (3,087)                     824,779                  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพมิขึนจากการลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย  -                              -                              -                              -                              -                              40,101                    40,101                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                  2,166,442               4,522,527               205,722                  4,728,249               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 1,100,000               1,146,085               110,000                  5,212,855               7,568,940               272,024                  7,840,964               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                              -                              -                              (1,869,999)              (1,869,999)              -                              (1,869,999)              

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (หมายเหตุ 5) -                              -                              -                              -                              -                              (2,351)                     (2,351)                     

กาํไรสาํหรับงวด - - - 2,234,633               2,234,633               60,298                    2,294,931               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              2,234,633               2,234,633               60,298                    2,294,931               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2565 1,100,000               1,146,085               110,000                  5,577,489               7,933,574               329,971                  8,263,545               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2565 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                              -                              -                              (329,812)                 (329,812)                 

กาํไรสาํหรับงวด - - - 508,357                  508,357                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - - - -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              508,357                  508,357                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,631,179               3,987,264               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 1,100,000               1,146,085               110,000                  2,882,107               5,238,192               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                              -                              -                              (1,869,999)              (1,869,999)              

กาํไรสาํหรับงวด - - - 2,181,732               2,181,732               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - - - -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              2,181,732               2,181,732               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2565 1,100,000               1,146,085               110,000                  3,193,840               5,549,925               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2565 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการประกอบการสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตร 15 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี                       
จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสถานพยาบาลและ
โรงพยาบาลทั้งส้ิน 14 สาขา (31 ธนัวาคม 2564: 14 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า 
“กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี                       
31 ธนัวาคม 2564  
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                     
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่านั้น ทั้งน้ี ในระหว่างงวดปัจจุบันไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคัญใน
นโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

    

ขายยาและเวชภณัฑ์ - - 29 1 
ซ้ือยาและเวชภณัฑ์ - - 7 - 
ค่าบริการห้องปฏิบติัการรับ - - 1 4 
ค่าบริการห้องปฏิบติัการจ่าย - - 1 - 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 
ดอกเบ้ียรับ - - 3 6 
ซ้ืออุปกรณ์ - - 1 1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

    

ขายยาและเวชภณัฑ์ - - 75 3 
ซ้ือยาและเวชภณัฑ์ - - 7 - 
ค่าบริการห้องปฏิบติัการรับ - - 5 14 
ค่าบริการห้องปฏิบติัการจ่าย - - 1 - 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 
ดอกเบ้ียรับ - - 7 12 
ซ้ืออุปกรณ์ - - 1 1 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564                          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 114,467 229,276 

 - - 114,467 229,276 

ดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 75,416 68,836 

 - - 75,416 68,836 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 365,974 502,474 

 - - 365,974 502,474 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 10,091 4,859 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  445 642 423 620 

 445 642 10,514 5,479 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและรายการเคล่ือนไหวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

30 มิถุนายน 2565 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ ากดั 153,555 - - 153,555 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 315,319 - (136,500) 178,819 

บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 33,600 - - 33,600 

รวม 502,474 - (136,500) 365,974 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10.2 11.3 4.0 5.1 
รวม 10.2 11.3 4.0 5.1 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21.9 23.3 9.3 10.9 
รวม 21.9 23.3 9.3 10.9 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัให้แก่บริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 10.3 ก) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ     
 คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน - - 66,674 178,387 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 66,674 178,387 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  396,753 427,824 166,591 162,119 
 3 - 6 เดือน 189,669 106,392 61,785 28,946 
 6 - 12 เดือน 81,538 43,554 20,130 23,173 
 มากกว่า 12 เดือน 39,728 35,232 21,546 19,087 

รวม 707,688 613,002 270,052 233,325 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (20,595) (20,612) (7,574) (7,574) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 687,093 592,390 262,478 225,751 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 687,093 592,390 329,152 404,138 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 47,793 50,889 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,133 23,892 13,763 21,090 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 75,416 68,836 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 17,133 23,892 136,972 140,815 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 704,226 616,282 466,124 544,953 
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4. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ                               
จากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 94,429 94,111 64,156 70,083 

รายได้ค่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ
จากส านกังานประกนัสังคม 307,931 180,283 84,789 49,817 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ย
โรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูงคา้งรับจากส านกังาน
ประกนัสังคม 288,557 167,461 178,889 104,774 

รายไดค้า้งรับอื่นจากส านกังานประกนัสังคม 138,997 134,235 62,882 52,983 
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับกรณี                     
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 2,673,501 1,245,056 1,045,906 498,197 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 3,503,415 1,821,146 1,436,622 775,854 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (622) (622) - - 
รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ - สุทธิ 3,502,793 1,820,524 1,436,622 775,854 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจ านวนเงินแน่นอนส าหรับรายไดค้่าบริการทางการแพทยท่ี์ยงัไม่ไดรั้บ
จากส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติและส านักงานประกันสังคม ดังนั้นผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษัทจึงได้ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจ านวนเงินท่ีได้รับจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประมาณรายได้ท่ียงัไม่ได้รับจาก                
การให้บริการทางการแพทยก์รณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งน้ี การช าระค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับขา้งตน้ขึ้นอยู่กบันโยบายการจ่ายช าระค่าบริการทาง
การแพทยข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าผลท่ีเกิดขึ้นจริงในภายหลงัจะ
ไม่แตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไวอ้ยา่งเป็นสาระส าคญั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับโดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 
12 เดือน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ย 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผล
จากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั  2565 2564 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั  800,000 120,000 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั  420,000 - 
  1,220,000 120,000 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากัด จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้ งส้ิน 120                       
ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลใหก้บับริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
จ านวน 117.65 ลา้นบาท และ 2.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 

6. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เ งินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเ งินค ้ าประกันโดยการจ านอง ท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกส ร้าง                    
ของกลุ่มบริษทั  

7. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 410,547 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 10,000 
หกั: จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด (62,210) 
หกั: ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (23,606) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 334,731 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (64,997) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 269,734 
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เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย                   
ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงในวงเงินจ านวน 300 ลา้นบาท 
เพื่อใชใ้นการก่อสร้างโรงพยาบาลของบริษทัย่อย เงินกูย้มืน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าส าหรับ
เงินกูย้ืมระยะยาว (MLR) ลบร้อยละ 2.90 ต่อปี และมีก าหนดการช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2567 จนถึงเดือนมีนาคม 2575 เงินกูย้มืน้ีค  ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ท่ีมีอยูแ่ลว้และส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีต่อไปในภายหนา้ของบริษทัยอ่ย  

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงิน
ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงในจ านวนเงิน 8.99 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                    
เพื่อช าระหน้ีเงินกูส้กุลเงินบาทตามสัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้ โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.432 ต่อปี 
สัญญากูย้ืมเงินน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน 2566 และมีอายุสัญญา 8.5 ปี ซ่ึงครบก าหนดช าระคืน               
ในเดือนมีนาคม 2575  เงินกู้ยืมน้ีค  ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และ               
ส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีต่อไปในภายหนา้ของบริษทัยอ่ย  

สัญญากูย้ืมเงินขา้งตน้ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น บริษทัย่อยจะไม่ท าการก่อหน้ี
หรือภาระผกูพนั การค ้าประกนัหน้ีสิน การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น การลดทุนหรือควบรวมกิจการ 
รวมทั้งการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 
290 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: ไม่มี) 

8. ส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการท่ีสนบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาล คือ ธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งส่วนงานด าเนินงานทั้ง
สองส่วนน้ีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึงกันกล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของส่วนงานต่าง ๆ                     
เป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีการให้บริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่าง ๆ มีความใกลเ้คียงกัน และ
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดั
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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9. เงินปันผลจ่าย 

  จ านวนหุ้น เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนัหุ้น) ต่อหุน้ (บาท) (พนับาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 10,993,730 0.030 329,812 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2564    329,812 

เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
   เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 10,999,995 0.170 1,869,999 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2565    1,869,999 

10. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

10.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 235 254 22 46 
การซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 146 124 23 31 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน                      
บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 237 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 237 ลา้นบาท) 

10.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการซ่ึงอายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 47 38 21 24 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 13 10 12 7 
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10.3 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยสองแห่งในวงเงิน 
145 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 145 ลา้นบาท) 

ข) กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ โดยประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 141 180 70 60 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 11 19 4 12 

รวม 152 199 74 72 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใช้สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินเพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรม
บางส่วน โดยเขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาประมาณ 7 - 9 ปี 

12. หุ้นกู้  

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและ                             
การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยขอ้ก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกูใ้นแต่ละคร้ังให้อยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทัฯหรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายให้เพื่อท าการพิจารณาและก าหนดต่อไป 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2565 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ในอัตรา                        
หุน้ละ 0.085 บาท รวมเป็นเงิน 935 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีมีก าหนดจ่ายภายในวนัท่ี 9 กนัยายน 2565 

14. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
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