
 
 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                         

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                           

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 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: 10 พฤศจิกายน 2565 



บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,746,418         2,789,666             433,412             781,074             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 701,291            616,282                458,587             544,953             
รายไดค้า่บริการทางการแพทยค์า้งรับ 4 3,144,508         1,820,524             1,315,738          775,854             
สินคา้คงเหลือ 234,927            295,095                106,428             149,496             
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5,000                -                           -                        -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45,649              375,615                18,198               210,977             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,877,793         5,897,182             2,332,363          2,462,354          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 607                   607                       -                        -                         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                        -                           365,974             502,474             
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                        -                           -                        -                         
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ 5 -                        -                           170,000             -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                        -                           2,204,290          2,204,290          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 75,654              75,654                  298                    298                    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,458,259         4,286,301             1,259,990          1,245,203          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 73,770              72,076                  20,903               21,169               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 65,623              34,465                  52,828               21,660               
คา่ความนิยม 47,284              47,284                  -                        -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,889              25,149                  14,402               13,464               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 115,313            110,969                24,716               14,533               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,863,399         4,652,505             4,113,401          4,023,091          
รวมสินทรัพย์ 10,741,192       10,549,687           6,445,764          6,485,445          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6 1,021,000         34,000                  1,000,000          -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 944,004            842,172                428,586             357,981             
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 65,481              97,058                  -                        -                         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24,090              19,670                  6,312                 3,988                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 132,784            729,238                47,080               342,900             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 388,726            486,161                157,611             458,763             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,576,085         2,208,299             1,639,589          1,163,632          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 310,990            313,489                -                        -                         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 46,098              49,867                  17,077               19,348               
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 60,196              870                       -                        -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,833              10,868                  -                        -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 129,596            121,350                68,645               64,273               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,290              3,980                    -                        -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 570,003            500,424                85,722               83,621               
รวมหนีสิ้น 3,146,088         2,708,723             1,725,311          1,247,253          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 11,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.1 บาท 1,100,000         1,100,000             1,100,000          1,100,000          
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 11,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.1 บาท 1,100,000         1,100,000             1,100,000          1,100,000          
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 1,146,085         1,146,085             1,146,085          1,146,085          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 110,000            110,000                110,000             110,000             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,900,964         5,212,855             2,364,368          2,882,107          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,257,049         7,568,940             4,720,453          5,238,192          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 338,055            272,024                -                        -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,595,104         7,840,964             4,720,453          5,238,192          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,741,192       10,549,687           6,445,764          6,485,445          

-                        -                           -                        -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,026,310        4,390,493        985,005           1,789,605        
รายไดเ้งินปันผล 5 -                      -                      -                      70,000             
รายไดอ่ื้น 73,783             67,361             2,601               2,985               
รวมรายได้ 2,100,093        4,457,854        987,606           1,862,590        
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,480,231        2,158,720        704,706           836,338           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 252,685           338,473           123,421           195,684           
รวมค่าใช้จ่าย 1,732,916        2,497,193        828,127           1,032,022        
ก าไรจากการด าเนนิงาน 367,177           1,960,661        159,479           830,568           
รายไดท้างการเงิน 258                 90                   2,854               3,873               
ตน้ทนุทางการเงิน (3,888)             (5,120)             (1,018)             (1,492)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 363,547           1,955,631        161,315           832,949           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (96,989)           (376,792)         (55,788)           (152,067)         
ก าไรส าหรับงวด 266,558           1,578,839        105,527           680,882           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 266,558           1,578,839        105,527           680,882           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 258,474           1,563,537        105,527           680,882           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 8,084               15,302             

266,558           1,578,839        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 258,474           1,563,537        105,527           680,882           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 8,084               15,302             

266,558           1,578,839        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.0235 0.1421 0.0096 0.0619

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 8,382,185        7,876,294        3,662,556        3,345,113        
รายไดเ้งินปันผล 5 -                      -                      1,220,000        190,000           
รายไดอ่ื้น 208,770           188,610           7,034               6,910               
รวมรายได้ 8,590,955        8,064,904        4,889,590        3,542,023        
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 4,679,331        4,359,442        1,977,918        1,729,521        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 680,439           703,958           340,025           388,318           
รวมค่าใช้จ่าย 5,359,770        5,063,400        2,317,943        2,117,839        
ก าไรจากการด าเนนิงาน 3,231,185        3,001,504        2,571,647        1,424,184        
รายไดท้างการเงิน 4,124               823                 11,917             16,421             
ตน้ทนุทางการเงิน (10,276)           (16,149)           (1,529)             (4,454)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,225,033        2,986,178        2,582,035        1,436,151        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (663,544)         (582,560)         (294,776)         (246,912)         
ก าไรส าหรับงวด 2,561,489        2,403,618        2,287,259        1,189,239        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,561,489        2,403,618        2,287,259        1,189,239        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,493,107        2,391,403        2,287,259        1,189,239        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 68,382             12,215             

2,561,489        2,403,618        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,493,107        2,391,403        2,287,259        1,189,239        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 68,382             12,215             

2,561,489        2,403,618        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.2266 0.2174 0.2079 0.1081

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 3,225,033        2,986,178        2,582,035        1,436,151        
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 288,417           259,463           115,343           88,524             
   ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) (17)                  7,400               -                      1,872               
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 59,326             (10,352)           -                      -                      
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 122,236           380                 122,236           -                      
   ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน -                      2,009               -                      -                      
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 3,518               (975)                587                 (1,042)             
   ผลต่างจากการยกเลิกสญัญาเช่า -                      (213)                -                      (213)                
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง (20,106)           13,944             -                      -                      
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 9,345               9,236               4,724               4,686               
   รายไดเ้งินปันผล -                      -                      (1,220,000)      (190,000)         
   รายไดท้างการเงิน (4,124)             (823)                (11,917)           (16,421)           
   ตน้ทนุทางการเงิน 10,276             16,149             1,529               4,454               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 3,693,904        3,282,396        1,594,537        1,328,011        
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (84,963)           (121,716)         95,787             24,537             
   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (1,323,984)      (2,745,074)      (539,884)         (1,180,740)      
   สินคา้คงเหลือ (62,068)           (102,489)         (79,168)           (47,965)           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 329,966           (477,649)         192,779           (473,331)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (11,455)           (15,725)           (17,777)           (16,764)           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 127,952           984,993           100,010           410,841           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (97,435)           616,362           (301,152)         573,305           
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,099)             (291)                (352)                (156)                
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,570,818        1,420,807        1,044,780        617,738           
   จ่ายดอกเบ้ีย (8,668)             (14,363)           (893)                (3,953)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,265,530)      (330,567)         (591,534)         (157,709)         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 1,296,620        1,075,877        452,353           456,076           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทนุในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) สุทธิ (5,000)             17,140             -                      -                      
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                      -                      1,220,000        190,000           
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทนุในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (359,200)         
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น -                      -                      (170,000)         -                      
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                      -                      136,500           306,048           
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างอาคาร (26,736)           (12,335)           -                      (12,335)           
เงินจ่ายค่าซ้ือและช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (423,959)         (252,435)         (155,122)         (96,788)           
เงินจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (34,526)           (2,617)             (32,992)           (1,525)             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 902                 1,730               9,780               1,565               
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,095               975                 2,496               26,469             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (485,224)         (247,542)         1,010,662        54,234             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 987,000           151,500           1,000,000        120,000           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 65,400             -                      -                      -                      
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (79,370)           (102,150)         -                      -                      
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (20,325)           (18,124)           (5,679)             (5,407)             
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   จากการลงทนุในบริษทัยอ่ย -                      40,101             -                      -                      
จ่ายเงินปันผล (2,804,998)      (659,605)         (2,804,998)      (659,605)         
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (2,351)             -                      -                      -                      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,854,644)      (588,278)         (1,810,677)      (545,012)         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,043,248)      240,057           (347,662)         (34,702)           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 2,789,666        547,540           781,074           241,039           
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 1,746,418        787,597           433,412           206,337           

-                      -                      
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 37,604             9,057               7,594               1,467               
   ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 58,297             109,577           27,097             78,688             
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน
      จากการท าสญัญาเช่าเพ่ิม 19,058             19,702             5,096               12,963             
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 975                 893                 319                 571                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูมี้ส่วน
รวมส่วนของ ไดเ้สียท่ีไม่มี

ทุนเรือนหุ้น ผูถื้อหุ้น อ านาจควบคุม รวม
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

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 9) -                             -                             -                             (659,605)                (659,605)                -                             (659,605)                
ก าไรส าหรับงวด - - - 2,391,403               2,391,403               12,215                   2,403,618               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             2,391,403               2,391,403               12,215                   2,403,618               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการลงทุน
   ในบริษทัยอ่ย  -                             -                             -                             -                             -                             40,101                   40,101                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                 3,400,186               5,756,271               221,024                 5,977,295               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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) -                             -                             -                             (2,804,998)             (2,804,998)             -                             (2,804,998)             
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (หมายเหตุ 5) -                             -                             -                             -                             -                             (2,351)                    (2,351)                    
ก าไรส าหรับงวด - - - 2,493,107               2,493,107               68,382                   2,561,489               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             2,493,107               2,493,107               68,382                   2,561,489               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 1,100,000               1,146,085               110,000                 4,900,964               7,257,049               338,055                 7,595,104               

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้น รวม
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,452,634               3,808,719               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                              -                              -                              (659,605)                 (659,605)                 
ก าไรส าหรับงวด - - - 1,189,239               1,189,239               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              1,189,239               1,189,239               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,982,268               4,338,353               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,100,000               1,146,085               110,000                  2,882,107               5,238,192               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                              -                              -                              (2,804,998)              (2,804,998)              
ก าไรส าหรับงวด - - - 2,287,259               2,287,259               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              2,287,259               2,287,259               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 1,100,000               1,146,085               110,000                  2,364,368               4,720,453               

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ 
“กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                       
31 ธนัวาคม 2564  
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1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                     
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ทั้งน้ี ในระหว่างงวดปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัใน
นโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ถกูตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

    

ขายยาและเวชภณัฑ ์ - - 4 2 
ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ - - 67 2 
ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการรับ - - 1 6 
ดอกเบ้ียรับ - - 2 4 
ขายอุปกรณ์ - - 9 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ถกูตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

    

ขายยาและเวชภณัฑ ์ - - 79 5 
ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ - - 74 2 
ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการรับ - - 6 20 
ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการจ่าย - - 1 - 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 
ดอกเบ้ียรับ - - 9 16 
ขายอุปกรณ์ - - 9 - 
ซ้ืออุปกรณ์ - - 1 1 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564                          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 กนัยายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 84,495 229,276 

 - - 84,495 229,276 

ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 78,258 68,836 

 - - 78,258 68,836 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 365,974 502,474 

 - - 365,974 502,474 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 6,584 4,859 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  881 642 859 620 

 881 642 7,443 5,479 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและรายการเคล่ือนไหวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 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 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11.9 13.0 4.4 5.3 
รวม 11.9 13.0 4.4 5.3 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33.8 36.3 13.7 16.2 
รวม 33.8 36.3 13.7 16.2 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 10.3 ก) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ     
 คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน - - 25,352 178,387 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,352 178,387 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  448,467 427,824 180,100 162,119 
 3 - 6 เดือน 107,760 106,392 37,021 28,946 
 6 - 12 เดือน 91,400 43,554 46,698 23,173 
 มากกวา่ 12 เดือน 55,285 35,232 24,790 19,087 

รวม 702,912 613,002 288,609 233,325 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (20,595) (20,612) (7,574) (7,574) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 682,317 592,390 281,035 225,751 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 682,317 592,390 306,387 404,138 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 59,143 50,889 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,974 23,892 14,799 21,090 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 78,258 68,836 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 18,974 23,892 152,200 140,815 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 701,291 616,282 458,587 544,953 
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4. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ                               
จากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 101,848 94,111 70,044 70,083 

รายได้ค่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ
จากส านกังานประกนัสงัคม 330,214 180,283 89,991 49,817 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ย
โรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงคา้งรับจากส านกังาน
ประกนัสงัคม 300,024 167,461 179,682 104,774 

รายไดค้า้งรับอ่ืนจากส านกังานประกนัสงัคม 125,063 134,235 67,128 52,983 
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับกรณี                     
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 2,287,981 1,245,056 908,893 498,197 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 3,145,130 1,821,146 1,315,738 775,854 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (622) (622) - - 
รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ - สุทธิ 3,144,508 1,820,524 1,315,738 775,854 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจ านวนเงินแน่นอนส าหรับรายไดค่้าบริการทางการแพทยท่ี์ยงัไม่ไดรั้บ
จากส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและส านักงานประกันสังคม ดังนั้นผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษัทจึงได้ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจ านวนเงินท่ีได้รับจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประมาณรายได้ท่ียงัไม่ได้รับจาก                
การให้บริการทางการแพทยก์รณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงพิจารณาจากหลกัเกณฑ ์วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งน้ี การช าระค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับขา้งตน้ข้ึนอยู่กบันโยบายการจ่ายช าระค่าบริการทาง
การแพทยข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจะ
ไม่แตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไวอ้ยา่งเป็นสาระส าคญั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับโดยส่วนใหญ่ไม่เกินกวา่ 
12 เดือน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั ไดมี้มติอนุมติั                       
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 30 ล้านบาท (หุ้นสามญั 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น                     
200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
1,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัฯยงัคงถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 
และไดช้ าระเงินค่าหุน้ล่วงหนา้แก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 170 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัดงักล่าว
ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2565 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผล
จากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพทิอล จ ากดั - 70,000 800,000 190,000 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั - - 420,000 - 
 - 70,000 1,220,000 190,000 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 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 านองท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง                    
ของกลุ่มบริษทั  
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7. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 410,547 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 65,400 
หกั: จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด (79,370) 
หกั: ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (20,106) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 376,471 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (65,481) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 310,990 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย                   
ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงในวงเงินจ านวน 300 ลา้นบาท 
เพื่อใชใ้นการก่อสร้างโรงพยาบาลของบริษทัยอ่ย 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 าระหน้ีเงินกูส้กุลเงินบาทตามสัญญาเงินกูย้มืขา้งตน้ โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.432 ต่อปี 
สัญญากูย้ืมเงินน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน 2566 และมีอายุสัญญา 8.5 ปี ซ่ึงครบก าหนดช าระคืน               
ในเดือนมีนาคม 2575  เงินกูย้ืมน้ีค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และ               
ส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีต่อไปในภายหนา้ของบริษทัยอ่ย  

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 
235 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: ไม่มี) 
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8. ส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการท่ีสนบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาล คือ ธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งส่วนงานด าเนินงานทั้ง
สองส่วนน้ีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึงกันกล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของส่วนงานต่าง ๆ                     
เป็นกลุ่มเดียวกนั วิธีการให้บริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่าง ๆ มีความใกลเ้คียงกนั และ
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดั
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

9. เงินปันผลจ่าย 

  จ านวนหุน้ เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนัหุน้) ต่อหุน้ (บาท) (พนับาท) 

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

เงินปันผลระหว่างกาล 

 จากผลการด าเนินงานส าหรับ
งวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี                           
30 มิถุนายน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

10,993,102 0.030 329,793 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2564    659,605 

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

เงินปันผลระหว่างกาล 

 จากผลการด าเนินงานส าหรับ
งวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี                           
30 มิถุนายน 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
                    
10,999,991 0.085 934,999 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2565    2,804,998 
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10. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

10.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

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

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 160 254 23 46 
การซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 171 124 41 31 

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

10.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการซ่ึงอายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 42 38 18 24 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 13 10 9 7 
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10.3 การค า้ประกนั 

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

ข) กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ โดยประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญา 136 180 61 60 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 11 19 4 12 
รวม 147 199 65 72 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินเพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรม
บางส่วน โดยเขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาประมาณ 7 - 9 ปี 

12. หุ้นกู้ 

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ก)  ในเดือนตุลาคม 2565 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั ซีเอชจี โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่  
โดยมีธุรกิจหลกัคือการลงทุน บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ                
ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 99.97 บ ริษัทดังกล่าวได้จดทะเ บียนจัดตั้ งบริษัทกับ                      
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2565 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท ซีเอชจี โฮลด้ิง จ ากัด                            
คร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 143 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,430,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดย
การออกหุ้นสามญัจ านวน 1,420,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัดงักล่าวไดจ้ด
ทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 ทั้งน้ี บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้น
เพิ่มทุนจ านวน 142 ลา้นบาทดงักล่าว ท าให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 99.97 เป็น
ร้อยละ 100  

ข)  เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2565  บริษทั ซีเอชจี โฮลด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้เข้าร่วมลงทุนใน                  
บริษทั เมดคิวรี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจัดตั้ งในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการให้บริการ
เก่ียวกบัเทคโนโลยทีางการแพทย ์บริษทั ซีเอชจี โฮลด้ิง จ ากดัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัในบริษทัดงักล่าว
เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน  

ค)  เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2565 พิจารณาและ
อนุมติัให้บริษทั ซีเอชจี โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเขา้ร่วมลงทุนในบริษทั อรินแคร์ จ ากดั                                          
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทย โดยการซ้ือหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน                              
93 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.02 ของทุนจดทะเบียน บริษทัดงักล่าวด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการใหบ้ริการดา้นระบบสารสนเทศเก่ียวกบัร้านขายยา 

14. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 
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