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ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 2 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล รายไดค้่าบริการทางการแพทย ์รายไดค้่า

หอ้งพกัผูป่้วย และรายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สัญญาตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี

ท ากบัคู่สัญญามีความหลากหลาย โดยบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเม่ือไดใ้ห้บริการเสร็จส้ินลงหรือ

เม่ือได้ส่งมอบยาและเวชภณัฑ์แลว้ ซ่ึงรายได้ของบริษัทมีจ านวนเงินท่ีมีนัยส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และปริมาณรายการของรายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกวนัจากผูป่้วยจ านวนมากและหลายประเภท ท าให้บริษทั

อาจมีความเส่ียงจากการรับรู้รายไดท่ี้ไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น 

ขา้พเจา้ได้ท าความเขา้ใจและประเมินการออกแบบและการน าไปปฏิบัติของการควบคุมภายใน รวมถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการด าเนินงานของโรงพยาบาลและระบบบญัชี และขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและปฏิบติังาน

ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติังานตามการควบคุมท่ีส าคญัของการบนัทึกบญัชีรายได ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดมี้การ

สุ่มตวัอยา่งเพื่อทดสอบรายการขายและบริการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีส าหรับรายไดแ้ต่ละประเภทกบัเอกสารประกอบการขายและ

การให้บริการ และขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอย่างทดสอบรายการขายท่ีท ารายการผ่านใบส าคญัทัว่ไป เพื่อตรวจความผิดปกติท่ีอาจ

เกิดข้ึนของรายการจากการบนัทึกรายการผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร

มีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน  

ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

(นายอุดม ธนูรัตนพ์งศ)์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8501 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 19 กมุภาพนัธ์ 2565  



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 
 

 
 
 
 



หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์ 3

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 237,705,497        158,882,969        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 449,652,218        56,941,182          

สินคา้คงเหลือ 7 29,682,261          23,406,722          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 717,039,976        239,230,873        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 8 1,941,000            1,941,000            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 12,000,000          12,000,000          

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10 1,453,438,742     1,527,133,923     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 10,140,198          11,758,737          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 3,630,450            -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 5,481,803            5,673,526            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 10,741,713          6,316,783            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 109,441               109,441               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,497,483,347     1,564,933,410     
รวมสินทรัพย์ 2,214,523,323     1,804,164,283     

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี    5



หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 20,000,000          20,000,000          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 197,454,247        87,348,424          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 104,566,021        102,338,174        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 2,241,458            2,101,578            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26 91,200,016          12,392,424          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,774,107            1,177,909            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 418,235,849        225,358,509        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 81,867,810          186,191,869        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 5,147,740            7,389,198            

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 29,059,022          29,555,248          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 360,000               390,000               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 116,434,572        223,526,315        

รวมหนีสิ้น 534,670,421        448,884,824        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 546,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 546,000,000        546,000,000        

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 546,000,000 หุ้น ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 546,000,000        546,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 669,539,669        669,539,669        

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 9,520,818            9,520,818            

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20, 21 54,600,000          41,342,000          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21 400,192,415        88,876,972          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,679,852,902     1,355,279,459     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,214,523,323     1,804,164,283     

บาท
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ
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หมายเหตุ 2564 2563

3

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 4, 22 1,412,564,698   799,328,928      

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล 4, 25 (746,980,506)     (566,638,996)     

ก าไรขั้นต้น 665,584,192      232,689,932      

รายไดอ่ื้น 23 11,891,417        13,208,406        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 25 (5,702,456)         (6,048,536)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25 (162,016,943)     (115,529,865)     

ตน้ทุนทางการเงิน (6,690,045)         (7,833,991)         

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 503,066,165      116,485,946      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (100,072,756)     (22,642,327)       

ก าไรส าหรับปี 402,993,409      93,843,619        

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 17 4,349,805          (1,810,545)         

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 26 (869,961)            362,109             

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,479,844          (1,448,436)         
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 406,473,253      92,395,183        

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.74 0.17 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 546,000,000 546,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่ายโดยใช้

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 546,000,000           669,539,669           9,520,818               36,642,000             55,781,789             1,317,484,276        

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 20, 21 -                         -                         -                         4,700,000               (4,700,000)             -                         

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         -                         (54,600,000)           (54,600,000)           

ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         93,843,619             93,843,619             

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         (1,448,436)             (1,448,436)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 546,000,000           669,539,669           9,520,818               41,342,000             88,876,972             1,355,279,459        

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 20, 21 -                         -                         -                         13,258,000             (13,258,000)           -                         

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         -                         (81,899,810)           (81,899,810)           

ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         402,993,409           402,993,409           

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         3,479,844               3,479,844               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 546,000,000           669,539,669           9,520,818               54,600,000             400,192,415           1,679,852,902        

ก าไรสะสม

บาท

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 503,066,165           116,485,946

ปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำก

  กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่ำเส่ือมรำคำ 86,622,862             86,737,162

ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 1,618,539               1,383,041

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,021,723               1,052,373               

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 1,302,691               960,323                  

ผลขำดทุนดอ้ยค่ำสินทรัพย์ 21,564,400             -                          

ขำดทุนจำกสินคำ้เส่ือมคุณภำพ 356,879                  159,470                  

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 175,032                  (4,540)                     

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,123,303               3,699,846               

ดอกเบ้ียรับ (349,723)                 (346,037)                 

ดอกเบ้ียจ่ำย 6,690,045               7,833,991               
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

  และหน้ีสินด ำเนินงำน 626,191,916           217,961,575

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (415,578,127)          (8,957,367)

สินคำ้คงเหลือ (6,632,418)              (1,897,326)

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 112,239,757           (224,504)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,596,198               (70,159)

จ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (269,724)                 (974,633)                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (30,000)                   (20,000)                   

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 317,517,602           205,817,586

รับดอกเบ้ีย 349,723                  346,037                  

จ่ำยภำษีเงินได้ (26,560,055)            (20,060,287)            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 291,307,270           186,103,336

บำท

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

           หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี     9



2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (20,055,492)            (54,226,059)

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 513,495                  71,480                    

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (430,000)                 (160,500)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (19,971,997)            (54,315,079)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -                          20,000,000             

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                          60,000,000             

จ่ำยช ำระเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (102,096,212)          (38,137,044)            

จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (2,493,745)              (2,025,273)              

จ่ำยเงินปันผล (81,619,001)            (54,523,103)            

จ่ำยดอกเบ้ีย (6,303,787)              (7,431,325)              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (192,512,745)          (22,116,745)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 78,822,528             109,671,512

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 158,882,969 49,211,457

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 237,705,497 158,882,969

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม                                                                                                                                          

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
     - ซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ ยงัไม่ไดช้ ำระเงิน 1,925,342               3,441,552
     - ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ยงัไม่ไดช้ ำระเงิน 400,000                  -                          
     - ซ้ืออุปกรณ์ภำยใตส้ญัญำเช่ำ -                          4,959,996
     - เงินประกนัผลงำนกำรก่อสร้ำง 58,247                    1,350,871
     - เงินปันผลคำ้งจ่ำย 1,062,516               781,707

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บำท

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

           หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี     10
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2536 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั พร้อมทั้งเปล่ียนช่ือเป็น 
บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 และไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 โดยประกอบธุรกิจโรงพยาบาลภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลราชพฤกษ”์ 

บริษทัมีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 456 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ  าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย
สภาวิชาชีพบญัชี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้ าข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 
2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับการก าหนดจ านวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณ
การไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด นั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและ       
ดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เกณฑ์ในการวดัค่าในการจัดท างบการเงิน 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการ
จดัท างบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้งพกั และค่ายา โดยจะรับรู้รายไดเ้ม่ือ
ไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินลง หรือเม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบยาแลว้ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดด้ว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี
พนกังานไดท้ างานใหก้บับริษทั 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานของ
พนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานใหก้บับริษทัตลอดระยะเวลา
ท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที บริษทัรับรู้ผลก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผู ้

ถือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี

เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา

ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง

ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

เพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทาง
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กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจท าให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความ

เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิด

การเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี

จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย

หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ

มีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่าย

ช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

เคร่ืองมือทางการเงิน  

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

บริษทัจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตาม
โมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษทั ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท ารายการ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี)   

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

บริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายโดยใชข้อ้มูลสถานะคงคา้งในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการไดรั้บ
ช าระหน้ี อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น และขอ้สมมติฐานรวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใชใ้นแบบจ าลอง อย่างไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อ
จ านวนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอาจมีข้ึน
ไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการขาย 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และคา้งนาน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน ท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสอง
อยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 ท่ีดินแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุง
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  ำนวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 50

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 50

ระบบสำธำรณูปโภค 5 - 30

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 5 - 20

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 - 20

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 - 50

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 และ 5

ยำนพำหนะ 5 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  

รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายก าหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและรวม
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน ซ่ึงค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณเป็นเวลา 10 ปี 

วิธีการตดัจ าหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

สัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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หากบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุ
การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  ำนวนปี
ท่ีดิน 8
อำคำร 17
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 10
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 10  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด  
สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น
ใหพ้ิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่า
เส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงบริษทัใช้
วิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกต่็อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อ
ช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจ านวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบ
ดงักล่าวเป็นนยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน 

เงินตราต่างประเทศ  

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

บริษทัไดใ้หผ้ลตอบแทนแก่คู่สัญญาและ/หรือพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช าระดว้ยตราสารทุนของบริษทัหรือผูถื้อหุ้น
ของบริษทัในนามของบริษทัท่ีไดรั้บหรือไดม้าซ่ึงบริการ โดยบริษทัไดรั้บบริการจากคู่สัญญาบริการและ/หรือจากพนกังาน
เป็นส่ิงตอบแทนส าหรับตราสารทุนของบริษทัท่ีออกให ้
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มูลค่ายติุธรรมของบริการของคู่สัญญาและ/หรือของพนกังานเพื่อแลกเปล่ียนกบัการใหต้ราสารทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายดว้ย
มูลค่าท่ีอา้งอิงจากการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกใหห้กัดว้ยราคาท่ีอาจตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดต้ราสารทุน 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนพร้อมกบัการปรับปรุงรายการเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายและ

ช าระแลว้ในระหวา่งปี 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุมไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ  านาจในการวางแผน
และควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 

ในระหว่างปี บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล(1)

ธีระวฒัน์ไมโครคลินิค 148,540                   408                          

นำยแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนคัรินทร์ 79,482                     35,891                     

ศำสตรำจำรย ์นำยแพทยว์ลัลภ เหล่ำไพบูลย์ 56,875                     45,742                     

รองศำสตรำจำรย ์แพทยห์ญิงจิรำภรณ์ ศรีนคัรินทร์ 475                          5,644                       

รองศำสตรำจำรย ์นำยแพทยศ์รีชยั ครุสนัธ์ิ 1,650                       -                           

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 6,238,155                -                           

บำท
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2564 2563

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล

รองศำสตรำจำรย ์นำยแพทยศ์รีชยั ครุสนัธ์ิ 210,150                   209,450                   

รองศำสตรำจำรย ์แพทยห์ญิงจิรำภรณ์ ศรีนคัรินทร์ 66,560                     97,820                     

บริษทั ไฟน์เฮำ้ส์ แคเตอร่ิง จ  ำกดั 15,052,372              9,755,978                

บำท

 
(1)รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลเป็นรายไดส่้วนต่างจากสวสัดิการ 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
นำยแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนคัรินทร์ 1,650                       -                           
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 6,238,155                -                           
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
บริษทั ไฟน์เฮำ้ส์ แคเตอร่ิง จ  ำกดั 946,960                   422,749                   
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 20,879,150              -                           
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
กรรมกำร 1,182,740                1,200,000                

บำท

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,157,728              13,959,460              
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (กลบัรำยกำร) (912,903) 429,611                   
รวม 14,244,825              14,389,071              

บำท

 

 

 

 



 

22 
 

สัญญาที่ส าคัญ 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญากบันายวรงค ์เหล่าไพบูลย ์(“ผูข้าย”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทัและมี
ความสัมพนัธ์กบักรรมการของบริษทัให้เป็นผูข้ายอาหารปรุงส าเร็จเพื่อใชส้ าหรับให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการของบริษทั ซ่ึง
อตัราราคาอาหารเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนั โดยสัญญาฉบบัน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หาก
คู่สัญญาไม่ไดแ้จง้ความประสงคว์่าจะยกเลิกสัญญา ใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อเป็นคราว ๆ ไปคราวละ 1 ปี ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้ าบนัทึกแนบทา้ยสัญญาซ้ือขายอาหารกบัผูข้าย เพื่อปรับเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ไฟนเ์ฮา้ส์ 
แคเตอร่ิง จ  ากดั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัผูข้ายและเปล่ียนแปลงราคาอาหาร  

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

นำยแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนคัรินทร์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์นำยแพทยวิ์นยั ตนัติยำสวสัดิกุล ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร โดยลำออกจำกกำรเป็น

กรรมกำรเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2563
รองศำสตรำจำรย ์นำยแพทยศ์รีชยั ครุสนัธ์ิ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ศำสตรำจำรย ์นำยแพทยว์ลัลภ เหล่ำไพบูลย์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ศำสตรำจำรยค์ลินิก นำยแพทยสุ์พรรณ ศรีธรรมำ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
นำยศรัณย ์สุภคัศรัณย์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ศำสตรำจำรย ์นำยแพทยว์นัชยั วฒันศพัท์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร โดยลำออกจำกกำรเป็น

กรรมกำรเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2564
นำยธีระศกัด์ิ ณ ระนอง ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
รองศำสตรำจำรย ์แพทยห์ญิงจิรำภรณ์ ศรีนคัรินทร์ ไทย ผูถื้อหุน้และมีควำมสมัพนัธ์กบักรรมกำรของบริษทั
ธีระวฒัน์ไมโครคลินิค ประเทศไทย มีควำมสมัพนัธ์กบักรรมกำรของบริษทั
บริษทั ไฟน์เฮำ้ส์ แคเตอร่ิง จ  ำกดั ประเทศไทย มีควำมสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ของบริษทั
นำยสุธน ศรียะพนัธุ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมกำร
นำยวรเทพ รำงชยักุล ไทย กรรมกำร
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย ผูถื้อหุน้

 

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการก าหนดราคา
รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล รำคำและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัลูกคำ้ทัว่ไป
ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล ตามมลูฐานท่ีตกลงร่วมกนั
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

2564 2563
เงินสด 1,418,276                664,924                   
เงินฝำกธนำคำร 236,287,221            158,218,045            
รวม 237,705,497            158,882,969            

บำท

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

2564 2563

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,239,805                -                          
                      - กิจกำรอ่ืน- บุคคล/กิจกำรอ่ืน 391,938,673            57,459,981             
รวม 398,178,478            57,459,981             
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (3,327,587)               (2,024,896)              
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 394,850,891            55,435,085             

รำยไดค้ำ้งรับ 522,870                    99,826                    
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวคัซีน 74,290,000              -                          
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,539,808                1,399,745               
อ่ืน ๆ 13,049                      6,526                      
รวม 76,365,727              1,506,097               
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดอ้ยค่ำ (21,564,400) -                          
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 54,801,327              1,506,097               

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 449,652,218            56,941,182             

บำท

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 1,302,691               960,323                  

ผลขำดทุนดอ้ยค่ำ 21,564,400             -                          
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บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี     
 

2564 2563

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ

       - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,527,215                -                           

       - บุคคล/กิจกำรอ่ืน 71,304,546              31,355,478              

รวม 75,831,761              31,355,478              

เกินก ำหนดช ำระ

1 - 30 วนั

       - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,710,940                -                           

       - กิจกำรอ่ืน 135,306,231            15,539,497              

รวม 137,017,171            15,539,497              

31 - 60 วนั 145,993,593            3,342,948                

61 - 90 วนั 10,973,937              1,302,640                

91 - 180 วนั 16,346,563              499,342                   

181 - 365 วนั 1,557,669                1,631,998                

365 วนัข้ึนไป 109,762                   547,294                   

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีออกใบแจง้หน้ีแลว้ 387,830,456            54,219,197              

หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (3,327,587)              (2,024,896)              

สุทธิ 384,502,869            52,194,301              

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 10,348,022              3,240,784                
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 394,850,891            55,435,085              

บำท
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7. สินค้าคงเหลือ 

2564 2563

ยำและเวชภณัฑ์ 30,402,614             23,770,196             
หัก ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมคุณภำพ (720,353)                 (363,474)                 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 29,682,261             23,406,722             

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
ขำดทุนจำกสินคำ้เส่ือมคุณภำพ 356,879                  159,470                  

บำท

 

8. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค า้ประกัน 

เงินฝากประจ าท่ีมีอยู่กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ  านวนเงิน 1.94 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 1.94 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัการใช้ไฟฟ้า หลกัประกนัทางธุรกิจ และการซ้ือยาและเวชภณัฑ์ (ดูหมายเหตุ 
28) 

9.    อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

2564 2563
ท่ีดิน 12,000,000             12,000,000             

บำท

 

บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั 1989 คอนซลัแเทนส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระใหท้ าการประเมินราคาท่ีดิน ซ่ึงมีราคาประเมิน
จ านวนเงิน 40.42 ลา้นบาท โดยราคาประเมินได้พิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมินราคา
ทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563  
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10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุง อำคำรและ ระบบ เคร่ืองมือและ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่งและ อุปกรณ์ สินทรัพยร์ะหว่ำง
ท่ีดิน ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร สำธำรณูปโภค อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง/ติดตั้ง รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 214,244,044    8,929,518      805,395,199         374,953,764    264,520,371           17,838,685                 121,935,288        16,961,205    11,141,160    629,117             1,836,548,351      
ซ้ือ/โอนเขำ้ -                   15,520           272,486                1,203,818        8,487,311               740,293                      716,552               1,433,790      -                 247,050             13,116,820           
จ ำหน่ำย/โอนออก -                   (6,000) -                       (73,129) (5,462,300) (300,704) (257,748) (79,829) (130,000) (272,807) (6,582,517)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 214,244,044    8,939,038      805,667,685         376,084,453    267,545,382           18,278,274                 122,394,092        18,315,166    11,011,160    603,360             1,843,082,654      
ซ้ือ/โอนเขำ้ -                   -                38,520                  865,429           8,298,525               1,805,439                   1,395,825            1,258,880      -                 -                     13,662,618           
จ ำหน่ำย/โอนออก -                   -                -                       (33,786) (11,954,455) (28,866) (47,880) -                 -                 (247,050) (12,312,037)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 214,244,044    8,939,038      805,706,205         376,916,096    263,889,452           20,054,847                 123,742,037        19,574,046    11,011,160    356,310             1,844,433,235      

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -                   717,747         64,862,817           45,157,727      82,196,354             4,880,204                   19,768,115          9,424,076      8,090,989      -                     235,098,029         
คำ่เส่ือมรำคำ -                   582,560         19,087,063           28,899,301      17,536,856             2,173,067                   13,700,615          3,861,340      896,360         -                     86,737,162
จ ำหน่ำย/โอนออก -                   (379) -                       (60,843) (5,462,287) (257,421) (252,020) (79,821) (129,999) -                     (6,242,770)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                   1,299,928      83,949,880           73,996,185      94,270,923             6,795,850                   33,216,710          13,205,595    8,857,350      -                     315,592,421         
คำ่เส่ือมรำคำ -                   513,496         19,087,622           28,918,273      17,740,654             2,496,154                   13,824,850          3,145,453      896,360         -                     86,622,862           
จ ำหน่ำย/โอนออก -                   -                -                       (17,203) (11,505,430) (24,301) (30,166) -                 -                 -                     (11,577,100)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -                   1,813,424      103,037,502         102,897,255    100,506,147           9,267,703                   47,011,394          16,351,048    9,753,710      -                     390,638,183         

บำท
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ส่วนปรับปรุง อำคำรและ ระบบ เคร่ืองมือและ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่งและ อุปกรณ์ สินทรัพยร์ะหว่ำง
ท่ีดิน ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร สำธำรณูปโภค อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง/ติดตั้ง รวม

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              356,310             356,310              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              -                     -                      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              356,310             356,310              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              -                     -                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -                   -                -                          -                  -                               -                            -                           -                 -              356,310             356,310              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 214,244,044    7,639,110     721,717,805            302,088,268   173,274,459                11,482,424               89,177,382              5,109,571      2,153,810    247,050             1,527,133,923    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 214,244,044    7,125,614     702,668,703            274,018,841   163,383,305                10,787,144               76,730,643              3,222,998      1,257,450    -                     1,453,438,742    

บำท
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2564 2563

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
แสดงไวใ้น
   ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล 60,795,638              59,643,407              

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 25,827,224              27,093,755              
   รวม 86,622,862              86,737,162              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมไดต้ดัจ ำหน่ำย

ค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่ 101,603,776            103,129,633            

บำท
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือและ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เคร่ืองใช้ รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,203,098                         2,550,000                         4,959,996                         2,827,871                         13,540,965                       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,203,098                         2,550,000                         4,959,996                         2,827,871                         13,540,965                       
เพ่ิมข้ึน/โอนเขำ้ -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 3,203,098                         2,550,000                         4,959,996                         2,827,871                         13,540,965                       

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -                                    204,722                            -                                    194,465                            399,187                            
ค่ำเส่ือมรำคำ 413,303                            138,173                            548,778                            282,787                            1,383,041                         
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 413,303                            342,895                            548,778                            477,252                            1,782,228                         
ค่ำเส่ือมรำคำ 413,303                            137,868                            784,581                            282,787                            1,618,539                         
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 826,606                            480,763                            1,333,359                         760,039                            3,400,767                         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,789,795                         2,207,105                         4,411,218                         2,350,619                         11,758,737                       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 2,376,492                         2,069,237                         3,626,637                         2,067,832                         10,140,198                       

บำท
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2564 2563
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
แสดงไวใ้น
   ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล 784,581                     548,778                     
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 833,958                     834,263                     
   รวม 1,618,539                  1,383,041                  

บำท

 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 11,552,411                   
ซ้ือ/โอนเขำ้ 160,500                        
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 11,712,911                   
ซ้ือ/โอนเขำ้ 830,000                        
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 12,542,911                   
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 4,948,116                     
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,052,373                     
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 6,000,489                     
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,021,723                     
จ ำหน่ำย/โอนออก -                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 7,022,212                     

บำท
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 38,896                         
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 38,896                         
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 38,896                         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 5,673,526                    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 5,481,803                    

บำท

 

2564 2563
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
แสดงไวใ้น

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,021,723                      1,052,373                      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
รำคำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมไดต้ดัจ ำหน่ำย
ค่ำตดัจ ำหน่ำยทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 1,547,696                      1,531,646                      

บำท

 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

2564 2563

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 20,000,000                   20,000,000                  

บำท

 

ในระหว่างปี บริษทัไดต่้อตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวนเงินรวม 20 ลา้นบาท ให้แก่ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงครบ
ก าหนดช าระในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 10 เมษายน 2565 ตามล าดบั 

บริษทัมีวงเงินสินเช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2564 2563 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย
ธนำคำร  ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 20.00 20.00 ร้อยละ 2
ธนำคำร  หนงัสือค ้ำประกนั 1.64 1.64 -

วงเงิน(ลำ้นบำท)
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หลักประกัน 

บริษทัใชห้ลกัประกนัเดียวกบัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

2564 2563

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 946,960                   422,749                   

- กิจกำรอ่ืน 64,942,376              35,005,511              

รวม 65,889,336              35,428,260              

เงินมดัจ ำรับค่ำจองวคัซีน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,879,150              -                           

- บุคคล/กิจกำรอ่ืน 62,353,739              -                           

รวม 83,232,889              -                           

เจำ้หน้ีอ่ืน 4,873,509                3,069,835                

เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 2,325,342                3,441,552                

เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 58,247                     1,350,871                

รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 6,682,285                6,868,646                

เงินเดือนและค่ำใชจ่้ำยพนกังำนคำ้งจ่ำย 8,243,281                15,906,151              

ค่ำสำธำรณูปโภคคำ้งจ่ำย 1,675,591                1,584,225                

ค่ำแพทยค์ำ้งจ่ำย 17,485,863              13,952,671              

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 6,987,904                5,746,213                

รวม 197,454,247            87,348,424              

 บำท

 
15. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

2564 2563
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 186,433,831            288,530,043            
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (104,566,021)           (102,338,174)           
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 81,867,810              186,191,869            

บำท
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 288,530,043            266,667,087            
บวก เงินกูเ้พ่ิมข้ึน -                           60,000,000              
หัก จ่ำยช ำระ (102,096,212)           (38,137,044)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 186,433,831            288,530,043            

บำท

โดยมีรายละเอียดมูลหน้ีดงัน้ี 

วงเงิน อตัรำดอกเบ้ีย
เจำ้หน้ี (ลำ้นบำท) 2564 2563 ระยะเวลำ (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระหน้ี

ธนำคำร    620.00     186.43     288.53 ธ.ค. 2558 - ธ.ค. 2568 MLR งวดท่ี 1 - 24 ช ำระเพียงดอกเบ้ียนบัจำก
     วนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก (29 ธนัวำคม 2558)

งวดท่ี 25 - 48 ช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
งวดละไม่ต  ่ำกวำ่ 7 ลำ้นบำท
งวดท่ี 49 เป็นตน้ไป ช ำระเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียงวดละไม่ต  ่ำกวำ่ 9 ลำ้นบำท

มูลหน้ี (ลำ้นบำท)

 
ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้ซ่ึงรวมถึง การด ารงอตัรา 
ส่วนทางการเงินตามท่ีธนาคารก าหนด 

บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 10) 

16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

2564 2563

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 7,389,198                 9,490,776                 
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,241,458)               (2,101,578)               
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 5,147,740                 7,389,198                 

บำท

 

 

 

 



 

34 
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

2564 2563

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 9,490,776                 6,150,411                 

เพ่ิมข้ึน -                            4,959,996                 

จ่ำยช ำระ (2,101,578)               (1,619,631)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 7,389,198                 9,490,776                 

บำท

 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

2564 2563

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 1,618,539                 1,383,041                 

ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 392,166                    405,642                    

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีมีมลูค่ำต  ่ำ -                            20,000                      
รวม 2,010,705                 1,808,683                 

บำท

 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน อายขุองสัญญาบวกอายขุองสัญญาท่ีมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาโดยมีระยะเวลาประมาณ 4 ปี ถึง 18 ปี 10 เดือน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีจ านวนค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่า ดงัน้ี 

มลูค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มลูค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ
ภำยใน 1 ปี          2,241,458 283,787                2,525,245                2,101,578 392,167              2,493,745       
1 - 5  ปี          4,477,592 317,319                4,794,911                6,207,197 570,271              6,777,468       
มำกกวำ่ 5 ปี             670,148 55,882                  726,030                   1,182,001 86,716                1,268,717       

รวม 7,389,198        656,988                8,046,186       9,490,776        1,049,154           10,539,930     

2564 2563
บำท

 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ  านวนเงิน 2.49          
ลา้นบาท และจ านวนเงิน 2.03 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 29,555,248               25,019,490               
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:
   ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,604,493                 3,218,121                 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 518,810                    481,725                    
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน (3,117,901)               630,360                    

   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (1,231,904)               1,180,185                 

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยในปีปัจจุบนั (269,724)                  (974,633)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 29,059,022               29,555,248               

บำท

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้
เป็นจ านวนเงินประมาณ 1.53 ลา้นบาท และ 0.27 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
ประมาณ 16 ปี และ 17 ปี ตามล าดบั 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.50) (1,509,945)       1,637,327       (1,627,825)        1,769,588        

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1.00) 3,006,208        (2,614,924)     3,223,674         (2,794,789)       

อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำน (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 20.00) (2,577,957)       3,102,668       (2,801,973)        3,399,913        

2564 2563
บำท

 

บริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังานท่ี
เกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่
นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือน ๆ สุดทา้ย 400 วนั 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการประมาณการผลประโยชนพ์นกังานเน่ืองจาก
เกษียณอาย ุณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) มีดงัต่อไปน้ี 

2564 2563
อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.70 ร้อยละ 1.77
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00
อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำน ร้อยละ 1.91 - 22.92 ร้อยละ 1.91 - 22.92
เกษียณอำยุ 55 ปี 55 ปี

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน ์

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะปี 2560 

18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

2564 2563
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,435,317                8,311,815                  
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,693,604) (1,995,032)                 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 10,741,713                6,316,783                  

บำท

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี ก ำไร ขำดทุน ณ วนัท่ี
1 มกรำคม 2564 (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2564

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 350,875 258,806 -                      609,681               

ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพ 72,694 71,376 -                      144,070
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ 79,041 4,312,880             -                      4,391,921

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,898,155          (420,315) -                      1,477,840

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 5,911,050 770,716 (869,961) 5,811,805
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ (1,995,032) 301,428 -                      (1,693,604)

   สุทธิ 6,316,783          5,294,891             (869,961) 10,741,713         

บำท
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ณ วนัท่ี ก ำไร ก ำไร ณ วนัท่ี
1 มกรำคม 2563 (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2563

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 63,741 287,134 -                      350,875               

ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพ 40,800 31,894 -                      72,694
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ 79,041 -                      -                      79,041

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 499,463              1,398,692 -                      1,898,155

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 5,003,898 545,043 362,109 5,911,050
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ (526,681) (1,468,351) -                      (1,995,032)

   สุทธิ 5,160,262           794,412               362,109               6,316,783            

บำท

 

 

19. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเงิน
ปันผลไม่ได ้

20. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

21. เงินปันผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2564 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 27.30 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 54.60 ลา้นบาท และ
อนุมติัการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 4.70 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2563 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 16.38 ลา้นบาท 
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ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 38.22 ลา้นบาท และ
อนุมติัการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 4.82 ลา้นบาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 81.90 ลา้นบาท และ 54.60 ลา้น
บาท ตามล าดบั พร้อมทั้งจดัสรรส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 13.26 ลา้นบาท และ 4.70 ลา้นบาท ตามล าดบั  

22. รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

2564 2563

ผูป่้วยนอก 381,085,859          291,215,238          
ผูป่้วยใน 1,031,478,839       508,113,690          
รวม 1,412,564,698       799,328,928          

บำท

 

23. รายได้อ่ืน 

2564 2563

รำยไดศู้นยอ์ำหำร 1,011,179              1,421,207              
รำยไดด้อกเบ้ีย 349,723                 346,037                 
เงินสนบัสนุนกำรพฒันำโรงพยำบำล 5,880,000              7,200,250              
รำยไดค้่ำเช่ำ 1,182,400              1,317,492              
อ่ืนๆ 3,468,115              2,923,420              
รวม 11,891,417            13,208,406            

บำท

 

24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญ 

2564 2563

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 262,919,072            135,759,177            
ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม 18,725,650              12,523,399              
ค่ำแพทย์ 184,183,227            162,053,837            
ค่ำตรวจวิเครำะห์โรค 13,822,989              11,538,023              
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 261,144,686            225,508,512            
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 1,638,740                1,646,000                
ค่ำเส่ือมรำคำ 88,241,401              88,120,203              
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,021,723                1,052,373                
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 175,032                    -                           
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 10,405,495              7,512,237                
ค่ำท ำควำมสะอำดและซกัรีด 2,468,272                1,227,104                
ค่ำสำธำรณูปโภค 20,712,827              19,632,727              
วสัดุส้ินเปลืองส ำนกังำนใชไ้ป 3,076,070                2,345,327                
ค่ำวำรสำรและส่ิงพิมพ์ 133,372                    54,374                      
ค่ำใชจ่้ำยกำรตลำด 2,097,935                2,905,389                
ค่ำท่ีปรึกษำ 2,989,103                2,762,261                
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 4,628,566                4,531,096                
ค่ำโทรศพัทแ์ละไปรษณีย์ 2,181,434                1,880,252                
ค่ำเดินทำง 892,496                    680,010                    
ค่ำประกนัภยั 570,897                    577,654                    
ค่ำเช่ำ 2,634,530                1,407,346                
รำยจ่ำยเพ่ือกำรศึกษำและกีฬำ 21,000                      -                           
ภำษีป้ำยและภำษีโรงเรือน 213,914                    407,724                    
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 1,302,691                960,323                    
ผลขำดทุนดอ้ยค่ำสินทรัพย์ 21,564,400              -                           
ผลขำดทุนดำ้นเครดิต 1,920,188                273,262                    
ขำดทุนจำกสินคำ้เส่ือมสภำพ 356,879                    159,470                    
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 4,657,316                2,799,317                
รวม 914,699,905            688,317,397            

บำท
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26. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั 105,367,647           23,436,739            

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (5,294,891)              (794,412)                
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 100,072,756           22,642,327            

บำท

 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน (869,961) 362,109                   

บำท

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 503,066,165            116,485,946            

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 100,613,233            20 23,297,189              

รำยจ่ำยท่ีไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 6,327,394                1,502,268                

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,572,980) (1,362,718)

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 21 105,367,647            20 23,436,739              

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (5,294,891) (794,412)

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 20 100,072,756            19 22,642,327              

2564 2563

บำท
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27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้นบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว บริษทั
ด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ ดงันั้น บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

28.1 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชใ้นการค ้าประกนั จ  านวนเงิน 1.94 ลา้นบาท 

28.2 จ่ายช าระตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษา จ านวนเงิน 0.34 ลา้นบาท 

28.3 จ่ายช าระตามสัญญาบริการ จ านวนเงิน 3.41 ลา้นบาท 

28.4 จ่ายช าระตามสัญญาและใบสั่งซ้ือทรัพยสิ์น จ านวนเงิน 32.31 ลา้นบาท 

29. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -                   40,420,000       -                   40,420,000      

บำท

 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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30. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดงัต่อไปน้ี 

มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 206,433,831          206,433,831          308,530,043          308,530,043          

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 7,389,198              7,389,198              9,490,776              9,490,776              
รวม 213,823,029          213,823,029          318,020,819          318,020,819          

25632564

บำท

 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากสถาบนั
การเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั และหน้ีสินทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินฝากสถาบนัการเงิน
ท่ีติดภาระค ้าประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่า และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน บริษทัมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว  

ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้และความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทับริหารความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม  ดงันั้น บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ  านวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงไดห้กัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 
อาจเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของบริษทัโดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด เช่น 
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจ า หรือ อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน เป็นตน้ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือ
วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ไดด้งัน้ี 

อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตำม

อตัรำตลำด ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 232,877,879     -                    -                  -                4,827,618         237,705,497    

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                395,373,761      395,373,761    

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน

   ท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                   1,941,000         -                  -                -                    1,941,000        
หนีสิ้นทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                107,539,073      107,539,073    
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                   124,566,021      81,867,810     -                -                    206,433,831    
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -                   2,241,458         4,477,592       670,148         -                    7,389,198        3.25 - 5.92

ร้อยละ

0.05 - 0.20

-

0.10 - 0.15

บำท

-
2.00 - 2.48

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนด

อตัรำดอกเบ้ีย

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี

ของสัญญำหรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม่
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อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตำม

อตัรำตลำด ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 157,753,956     -                    -                  -                1,129,013      158,882,969    

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                55,534,911    55,534,911      

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน

   ท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                   1,941,000         -                  -                -                 1,941,000        
หนีสิ้นทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -                   -                    -                  -                80,479,778    80,479,778      
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                   122,338,174      186,191,869   -                -                 308,530,043    
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -                   2,101,578         6,207,197       1,182,001      -                 9,490,776        

บำท

-
2.00 - 2.35

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนด

อตัรำดอกเบ้ีย

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี

ของสัญญำหรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม่

3.25 - 5.92

ร้อยละ

0.05 - 0.55

-

0.20 - 0.25

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจได้รับความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากท่ีบริษทัไม่สามารถเปล่ียน
สินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัจะตอ้งน าไปช าระ
ภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

บริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยจดัใหมี้การติดตามและวางแผนเก่ียวกบักระแสเงินสด รวมทั้ง
จดัหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพื่อใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มีดงัน้ี 

เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 237,705,497       -                   -                        -                 -               237,705,497      

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                      395,373,761    -                        -                 -               395,373,761      

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน

   ท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                      1,941,000        -                        -                 -               1,941,000          
หนีสิ้นทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -                      107,539,073    -                        -                 -               107,539,073      
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                      124,566,021    81,867,810           -                 -               206,433,831      
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -                      2,241,458        4,477,592             670,148         -               7,389,198          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

บำท
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เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 158,882,969       -                   -                        -                 -               158,882,969      

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                      55,534,911      -                        -                 -               55,534,911        

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน

   ท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                      1,941,000        -                        -                 -               1,941,000          
หนีสิ้นทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -                      80,479,778      -                        -                 -               80,479,778        
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน -                      122,338,174    186,191,869          -                 -               308,530,043      
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -                      2,101,578        6,207,197             1,182,001      -               9,490,776          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

บำท

 

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการไดมี้มติให้น าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั จ านวน 546,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนเงิน 136.50 ลา้นบาท โดยก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2565  




