
 

บริษัท โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน)  
และ 

บริษัทย่อย 
งบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด วนัที ่30  มถุินายน  2563 
และ 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

(1) ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  งบก าไรขาดทุนรวม 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์แอนด์ แล็บ จ ากัด (มหาชน)              
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ 
จ ากดั(มหาชน) เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ือง
ท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

(3) ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(4) เร่ืองอ่ืน 

(4.1) งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ 
แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในส านักงานเดียวกนักับ
ขา้พเจ้า และได้เสนอรายงานลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน  

 

 

 



 

(4.2) งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ 
จ ากดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนในส านักงานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีและไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 
 
 
 

(นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
 
 
 
 
 
 
ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 



หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 89,488,908.62             78,644,827.21         85,657,319.21             73,279,841.86         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน-หน่วยลงทุน รอการรับคืน 3.1 , 6 113,794,280.80           150,151,708.62       113,794,280.80           150,146,373.11       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 7 34,324,659.60             54,802,156.88         29,925,943.15             44,691,381.39         
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2 12,331.00                    12,331.00                128,307.31                  78,442.46                
                               - กิจการอ่ืน 8 2,167,619.65               1,933,207.38           1,959,905.58               1,833,516.02           

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 9 27,337,620.24             73,916,765.85         24,212,335.05             70,770,383.49         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.4 -                               -                          5,000,000.00               8,000,000.00           
งานบริการระหวา่งด าเนินงาน 1,433,566.26               1,210,939.16           331,639.38                  -                          
วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 10 19,843,873.15             6,204,354.99           19,634,030.49             5,993,217.25           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 14,839,812.15             11,672,747.35         13,500,831.40             10,722,370.55         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 303,242,671.47           378,549,038.44       294,144,592.37           365,515,526.13       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั 12 3,798,400.50               3,798,400.50           3,798,400.50               3,798,400.50           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                               -                          3,000,000.00               3,000,000.00           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 142,323,276.10           144,443,509.10       133,213,669.66           133,509,282.74       
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอรับโอน 14 10,000,000.00             -                          10,000,000.00             -                          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 10,605,372.98             -                          7,398,217.92               -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 5,843,817.97               4,304,033.21           5,843,817.97               4,304,033.21           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.3 1,081,882.76               955,016.91              922,747.76                  830,932.36              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,391,354.00               2,466,254.00           2,336,754.00               2,349,654.00           

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 176,044,104.31           155,967,213.72       166,513,607.81           147,792,302.81       
รวมสินทรัพย์ 479,286,775.78           534,516,252.16       460,658,200.18           513,307,828.94       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      
                                                                  (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ)์                                                                             ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ /
 สอบทานแล้ว)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ /
 สอบทานแล้ว)

1



หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 25,207,490.67             65,688,682.15         22,845,132.61             62,512,013.86         

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 4.3 -                               -                          6,429.64                      -                          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 8,991,765.58               2,428,722.95           5,598,458.25               924,492.00              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 456,112.76                  2,622,890.92           138,100.52                  1,650,623.91           

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 34,655,369.01             70,740,296.02         28,588,121.02             65,087,129.77         
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 9,985,929.88               5,568,003.77           6,413,250.69               2,666,779.03           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 7,530,692.00               6,616,436.00           6,669,801.00               5,881,569.00           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25.2 480,000.00                  -                          480,000.00                  -                          

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 17,996,621.88             12,184,439.77         13,563,051.69             8,548,348.03           

                    รวมหน้ีสิน 52,651,990.89             82,924,735.79         42,151,172.71             73,635,477.80         
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 215,000,000 หุน้ 20 107,500,000.00           107,500,000.00       107,500,000.00           107,500,000.00       

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ -  หุน้สามญั 215,000,000 หุน้ 20 107,500,000.00           107,500,000.00       107,500,000.00           107,500,000.00       
ก าไร(ขาดทุน) สะสม 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 262,690,733.19           262,690,733.19       262,690,733.19           262,690,733.19       
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,434,589.25               8,434,589.25           8,000,000.00               8,000,000.00           
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 48,009,462.45             72,966,193.93         40,316,294.28             61,481,617.95         
                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 426,634,784.89           451,591,516.37       418,507,027.47           439,672,351.14       

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 479,286,775.78           534,516,252.16       460,658,200.18           513,307,828.94       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      
                                                                  (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ)์                                                                             ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

2

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ /
 สอบทานแล้ว)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ /
 สอบทานแล้ว)



ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้
ท่ีออก เป็นส ารอง

และช าระแลว้ ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 80,000,000.00         -                         4,046,670.71         81,855,541.23       165,902,211.94      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                          -                         -                        6,190,695.53         6,190,695.53          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 80,000,000.00         -                         4,046,670.71         88,046,236.76       172,092,907.47      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 107,500,000.00       262,690,733.19      8,434,589.25         72,966,193.93       451,591,516.37      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                          -                        (24,956,731.48)     (24,956,731.48)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 107,500,000.00       262,690,733.19      8,434,589.25         48,009,462.45       426,634,784.89      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      

        (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ)์                     ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

งบการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บาท

ก าไรสะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
สามญั

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

3



ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้
ท่ีออก เป็นส ารอง

และช าระแลว้ ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 80,000,000.00        -                          3,612,081.46        73,148,435.81       156,760,517.27      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
      ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                          -                          -                        852,965.80             852,965.80             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 80,000,000.00        -                          3,612,081.46        74,001,401.61       157,613,483.07      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 107,500,000.00      262,690,733.19      8,000,000.00        61,481,617.95       439,672,351.14      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
      ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                          -                          -                        (21,165,323.67)      (21,165,323.67)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 107,500,000.00      262,690,733.19      8,000,000.00        40,316,294.28       418,507,027.47      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      
                        (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ์)                     ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บาท

ก าไรสะสม

ส่วนเกินมูลคา่หุน้
สามญั

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

 4



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 80,997,072.07        145,685,031.83       71,226,858.58        115,209,137.68      
รายไดอ่ื้น
     ก  าไรจากการขายทรัพยสิ์น 203,373.58             -                          147,299.81             -                          
     รายไดอ่ื้น 3,227,547.63          1,006,257.34           3,866,615.89          1,897,570.88          

         รวมรายได้ 84,427,993.28        146,691,289.17       75,240,774.28        117,106,708.56      
ค่าใชจ่้าย 9.5% 35.0% 10.8% 34.3%

ตน้ทุนการให้บริการ 73,292,105.14        94,641,951.98         63,545,610.64        75,715,707.77        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 6,995,866.12          9,128,971.69           6,332,188.78          7,979,437.68          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28,603,713.28        33,268,807.66         26,279,604.86        30,467,928.71        

        รวมค่าใชจ่้าย 108,891,684.54      137,039,731.33       96,157,404.28        114,163,074.16      
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (24,463,691.26)       9,651,557.84           (20,916,630.00)       2,943,634.40          

ตน้ทุนทางการเงิน 816,098.82             1,804,732.20           526,731.07             1,762,602.60          
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (25,279,790.08)       7,846,825.64           (21,443,361.07)       1,181,031.80          
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 21.1 , 21.2 (323,058.60)            1,656,130.11 (278,037.40)            328,066.00
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (24,956,731.48)       6,190,695.53           (21,165,323.67)       852,965.80             

-30% 4% -28% 1%
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (24,956,731.48) 6,190,695.53 (21,165,323.67) 852,965.80
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

(24,956,731.48) 6,190,695.53 (21,165,323.67) 852,965.80

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.12) 0.04 (0.10) 0.01
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 215,000,000 160,000,000 215,000,000 160,000,000

(24,956.73)              6,190.70                  (21,165.32)              852.97                    

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      
                                                                  (นายสุรสิทธ์ิ  ทองจนัทร์)        (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ)์                 ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

5



30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

ก าไรส าหรับงวด (24,956,731.48)     6,190,695.53       (21,165,323.67)    852,965.80           

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                          -                           -                           

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (24,956,731.48)     6,190,695.53       (21,165,323.67)    852,965.80           

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (24,956,731.48)     6,190,695.53       (21,165,323.67)    852,965.80           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                           -                          -                           -                           

(24,956,731.48)     6,190,695.53       (21,165,323.67)    852,965.80           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      
        (นายสิทธิวตัน ์ก ากดัวงษ)์                 ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิ์จ ) ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิ์จ )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 31,339,614.16        102,829,290.84       24,928,152.65        82,818,957.40        
รายไดอ่ื้น

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น -                          -                          -                          -                          
รายไดอ่ื้น 790,025.92             444,120.71              1,201,655.57          907,623.05             
         รวมรายได้ 32,129,640.08        103,273,411.55       26,129,808.22        83,726,580.45        

ค่าใชจ่้าย -5.6% 41.4% -15.2% 41.5%
ตน้ทุนการให้บริการ 33,091,418.63        60,262,855.96         28,726,982.48        48,415,815.32        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3,190,138.35          4,675,752.33           2,815,971.60          3,927,218.97          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,641,692.43        16,342,109.48         11,672,419.73        15,037,132.06        

        รวมค่าใชจ่้าย 48,923,249.41        81,280,717.77         43,215,373.81        67,380,166.35        
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (16,793,609.33)       21,992,693.78         (17,085,565.59)       16,346,414.10        

ตน้ทุนทางการเงิน 371,572.45             836,213.92              254,046.85             815,614.37             
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (17,165,181.78)       21,156,479.86         (17,339,612.44)       15,530,799.73        
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 21.1 , 21.2 (115,814.20) 1,590,132.75 (103,211.60) 462,283.60
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (17,049,367.58)       19,566,347.11         (17,236,400.84)       15,068,516.13        

-53.1% 18.9% -66.0% 18.0%
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (17,049,367.58)       19,566,347.11 (17,236,400.84) 15,068,516.13
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

(17,049,367.58) 19,566,347.11 (17,236,400.84) 15,068,516.13

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.08) 0.12 (0.08) 0.09
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 215,000,000 160,000,000 215,000,000 160,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      
                                                                  (นายสุรสิทธ์ิ  ทองจนัทร์)        (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ)์                 ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุน

7

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี



30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562

ก าไรส าหรับงวด (17,049,367.58)     19,566,347.11     (17,236,400.84)    15,068,516.13      

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                          -                           -                           

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (17,049,367.58)     19,566,347.11     (17,236,400.84)    15,068,516.13      

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (17,049,367.58)     19,566,347.11     (17,236,400.84)    15,068,516.13      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                           -                          -                           -                           

(17,049,367.58)     19,566,347.11     (17,236,400.84)    15,068,516.13      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      
                                                                  (นายสิทธิวตัน ์ก ากดัวงษ)์                 ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิ์จ ) ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิ์จ )

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

8

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (24,956,731.48)        6,190,695.53          (21,165,323.67)        852,965.80               
ปรับรายการกระทบท่ีก าไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเส่ือมราคา 9,018,284.45           8,984,433.35          6,934,345.25           6,909,812.36            
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,195,059.99           -                          2,244,222.82           -                           
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 371,915.24              126,336.57             371,915.24              126,336.57               
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น (203,373.58)             -                          (147,299.81)             -                           
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) 121,955.00              (298,232.00)            121,955.00              (298,232.00)             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 914,256.00              847,693.00             788,232.00              745,736.00               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 480,000.00              -                          480,000.00              -                           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (323,058.60)             1,656,130.11          (278,037.40)             328,066.00               
ตน้ทุนทางการเงิน 816,098.82              1,804,732.20          526,731.07              1,762,602.60            

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนการเปล่ียนแปลง-
-ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (10,565,594.16)        19,311,788.76        (10,123,259.50)        10,427,287.33          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  20,355,542.28         21,191,401.50        14,643,483.24         27,706,339.87          
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน (234,412.27)             105,790.25             (126,389.56)             (140,825.10)             
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           (88,502.50)              (49,864.85)               (106,682.11)             
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 46,579,145.61         -                          46,558,048.44         -                           
วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ (13,862,145.26)        (1,524,429.78)         (13,972,452.62)        (1,512,906.12)          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,167,064.80)          (411,494.25)            (2,778,460.85)          -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 74,900.00                (377,886.48)            12,900.00                (404,886.48)             

หน้ีสินด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ -กิจการอ่ืน (40,481,191.48)        (9,360,727.03)         (39,666,881.25)        (10,919,376.53)        
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                          6,429.64                  -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,166,778.16)          64,327.59               (1,512,523.39)          23,380.53                 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน (3,467,598.24)          28,910,268.06        (7,008,970.70)          25,072,331.39          
จ่ายดอกเบ้ีย (816,098.82)             (1,872,476.68)         (526,731.07)             (1,830,347.08)          
จ่ายภาษีเงินได้ 196,192.75              (4,353,209.88)         186,222.00              (2,924,295.99)          

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (4,087,504.31)          22,684,581.50        (7,349,479.77)          20,317,688.32          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ......................................................……......  กรรมการ ลงช่ือ ......................................................……......  กรรมการ
        (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ)์                    ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
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2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน-หน่วยลงทุนรับ(จ่าย) 36,357,427.82         (21,416.50)              36,352,092.31         (21,378.31)               
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 261,074.77              -                          205,000.00              -                           
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,591,502.64)          (5,379,826.86)         (5,332,182.36)          (4,884,923.11)          
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอรับโอน (10,000,000.00)        (10,000,000.00)        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,911,700.00)          (1,462,050.00)         (1,911,700.00)          (1,462,050.00)          

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน 19,115,299.95         (6,863,293.36)         19,313,209.95         (6,368,351.42)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี -                           (9,091,970.36)         -                           (9,091,970.36)          
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มื - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                          3,000,000.00           -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                           -                          -                           2,000,000.00            
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                           (6,693,431.44)         -                           (6,495,561.04)          
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,183,714.23)          (883,557.25)            (2,586,252.83)          (883,557.25)             

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (4,183,714.23)          (16,668,959.05)       413,747.17              (14,471,088.65)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 10,844,081.41         (847,670.91)            12,377,477.35         (521,751.75)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 78,644,827.21         15,872,191.75        73,279,841.86         12,751,948.68          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 89,488,908.62         15,024,520.84        85,657,319.21         12,230,196.93          

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าซ้ือ 3,830,000.00          3,830,000.00            

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 13,800,432.97         -                          9,642,440.74           -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 1,364,250.00           -                          1,364,250.00           -                           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน (15,164,682.97)        -                          (11,006,690.74)        -                           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงช่ือ ......................................................……......  กรรมการ
        (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ)์                    ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จ  ากดั และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
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บริษัท โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดั ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท 
บริษทัจ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0105539075896 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2539  

ต่อมาวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561  มีมติอนุมติัให้แปรสภาพบริษทั เป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด เพ่ือน าหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงได้จดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ทะเบียนเลขท่ี 0107561000269 

ในระหวา่งวนัท่ี 18 ถึง 20 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายแก่ประชาชนและ
หุน้สามญัของบริษทัฯ เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

บริษทัฯ ประกอบกิจการหลกั คือ โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง อาชีวเวชศาสตร์  มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 442 
ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และ ส านักงานสาขาอีก 5 แห่ง คือสาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 ถนน
บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สาขาท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 9/28 หมู่ 9 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี สาขาท่ี 3 ตั้งอยู ่เลขท่ี 1/194-5 หมู่ท่ี 5 ต าบลคานหาม อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาขาท่ี 4 
ตั้งอยู ่เลขท่ี 60/31-32 หมู่ท่ี 3 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สาขาท่ี 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 117/12-14 หมู่ท่ี 6 
ต าบลคอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  

บริษทั แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือ วนัท่ี 20 มีนาคม 2540 ภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษทั จ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540029193 
มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 442 ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกัคือ จดัเก็บ รวบรวม 
รับตรวจวิเคราะห์ วิจัยตัวอย่างและส่งตรวจเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย ์รวมทั้ งการรายงานผลสรุปให้ค  าแนะน า
ปรึกษาอนัเก่ียวกบัผลของการตรวจวิเคราะห์ทั้งในและนอกสถานท่ี ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้ า อากาศ และส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืน จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละส านกังาน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบันไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม  ฝ่าย

บริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั

มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ

และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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1.3 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34  เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯ เลือก
น าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ
เช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี ซ่ึงงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ี
น าเสนอคร้ังล่าสุด  โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูล
ท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

นโยบายการบญัชีและวธีิการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทุกฉบบั  มาถือ
ปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 1.4 อยา่งไรก็ตาม การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี 
วธีิการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 

งบการเงินระหวา่งกาลรวมของบริษทัฯ ไดร้วมงบการเงินของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ 

จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญัออกแลว้ 

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษ จดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง  และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้

มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไร

ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 3.1 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญา

เช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 3.2 

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เตมิทางบญัชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบัติทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก

เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สาย
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พนัธ์ุใหม่ (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินบางฉบับ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่

แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบั

ใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 - พิจารณาใหน้ ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้ าหนกัท่ีนอ้ยในเทคนิคการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลระดบั 2 หรือ ขอ้มูลระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี
ตามนิยามของตราสารหน้ีท่ีระบุไวใ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

2. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า 

2.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการ

จดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใชว้ิธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการ

อยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ข้ึนอยู่กบัความเป็นสาระส าคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 
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การถือปฏิบัตคิร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหวา่งกาล ขอ้ 3.1 

2.2 สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงไดถู้กบนัทึกเป็น สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าใน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ส าหรับสัญญาเช่า ท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าด าเนินงาน เร่ืองสัญญาเช่า ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการเป็นรายสัญญา โดยเลือกวิธี จ านวนเท่ากบั

หน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถา้มี) 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุน
ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิง  จะถูกโอนให้แก่กลุ่ม
บริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเสน้ตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมี
ผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะ
เกิดข้ึนก่อน 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน  ท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา

เช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า

และลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

จะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
 

16 

 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิ
เลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าต า่ 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือ
สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

3. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4 วา่ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดถื้อปฎิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นคร้ัง

แรก โดยกิจการไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว โดยบนัทึกปรับปรุงก าไรสะสม ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต่องบการเงินจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ดงัน้ี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 

1.4 .1  มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลา้นบาท   
 การจดัประเภท    มูลค่าตามบญัชี   
 ตามมาตรฐานเดิม    ณ วนัท่ี   
 ณ วนัท่ี    30 มิถุนายน 2563   
 31 ธนัวาคม 2562  จดัประเภทใหม่  ตาม TFRS 9  ประเภท 
           สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน        

เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุน 150,151,708.62  (150,151,708.62)  -   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน -  -  113,794,280.80  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 

          - หน่วยลงทุนรอรับคืน       ดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรม 
       ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินของกลุ่มบริษทันอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุน

ตดัจ าหน่าย 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 1.4.2 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัดงัน้ี 

-  รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ย
มูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ ณ 
วนัท่ีน ามาปฏิบัติใชค้ร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดงตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17  ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัฯ รับรู้มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัฯ เลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า
ส้ินสุดภายใน 12 เดือน นับจากวนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกหรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า โดยจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

ดงันั้น ณ วนัท่ีน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลกระทบดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย ์    

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 13,800,432.97  9,642,440.74 

 13,800,432.97  9,642,440.74 

หน้ีสิน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 15,511,412.00  10,726,012.00 

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (1,710,979.03)  (1,083,571.26) 

 13,800,432.97  9,642,440.74 
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4. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั และบริษทัยอ่ย มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการ

คา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี  

 

 

บริษทั 

   

 

ประเภทธุรกิจ 

  

ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์ 

 ร้อยละการถือหุน้ 

    ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562      

บริษัทย่อย          
บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั   ใหบ้ริการตรวจ

วเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม 

 ถือหุน้และ 

มีกรรมการร่วมกนั 

 99.99  99.99 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
โรงพยาบาลองครักษ ์   โรงพยาบาล  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 
บริษทั เอน็วพีีแลนด ์จ ากดั   พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนั *  -  - 
บริษทั ไฮวิว จ ากดั   พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนั *  -  - 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั          
นายสิทธิวฒัน์ ก ากดัวงษ ์     กรรมการ  -  - 
นางสาวปรมากรณ์ ปวโรจน์กิจ     กรรมการ  -  - 
 

* เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม  2562  กรรมการท่านหน่ึงของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดย้ืน่หนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการของ
บริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

4.1 รายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยการถือหุ้นและการมี    

ผูถื้อหุน้ และ/หรือกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทั

ฯกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค้่าเช่าส านกังาน  อตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา โดยอา้งอิงจากราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ

ท่ีอยูใ่นการก ากบัดูแลของ กลต. 

 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาตามท่ีถูกเรียกเก็บจากภาครัฐ โดยจดัสรรค่าใชจ่้ายใหบ้ริษทัยอ่ย  

ตามจ านวนพนกังาน และ พ้ืนท่ีใชง้าน 

 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น  ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารส านกังานใหญ่  ราคาตามการประเมินราคาจากผูป้ระเมินอิสระท่ีอยูใ่นรายช่ือของ กลต. 

รายไดจ้ากการขายวคัซีน  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย  ราคาตลาด  
รายไดค้่าบริการ  ราคาท่ีตกลงกนั 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัยอ่ย 
(ซ่ึงได้ตัดออกแล้วในการจัดท า  งบการเงินรวม) และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (เก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมี
กรรมการบางส่วนร่วมกนั) รายการธุรกิจท่ีมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากการบริการ - - 105,447.64 83,318.51 
รายไดค้่าเช่าส านกังาน - - 84,074.97 84,074.97 
รายไดอ่ื้น - - 229,067.35 307,956.01 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

    
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารส านกังานใหญ่ - 765,625.00 - 765,625.00 
รายไดค้่าบริการ 7,000.00 164,410.00 7,000.00 164,410.00 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากการบริการ - - 206,914.46 165,540.82 
รายไดค้่าเช่าส านกังาน - - 168,149.94 168,149.94 
รายไดอ่ื้น - - 323,329.64 570,029.29 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

    
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารส านกังานใหญ่ - 1,500,625.00 - 1,500,625.00 
รายไดค้่าบริการ 7,000.00 275,754.50 7,000.00 275,754.50 

4.1.1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ เป็น

ตน้ ส าหรับงวดสามและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร มีรายการดงัน้ี: 

  

บาท 

 

 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน 

  

2563 
 

2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 

 
2,214,000.00 

 
3,723,000.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  160,538.00  134,603.00 

รวม 
 

2,374,538.00 
 

3,857,603.00 
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บาท 

 

 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน 

  

2563 
 

2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 
 

5,160,500.00 
 

7,421,000.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  321,076.00  269,205.00 

รวม 
 

5,481,576.00 
 

7,690,205.00 

4.2 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประกอบดว้ย: 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

บริษัทย่อย: 
 

       เงินทดรองจ่าย: 
        

บริษทัแอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์จ ากดั - 
 

- 
 

115,976.31 
 

66,111.46 
รวม 

 
- 

 
- 

 
115,976.31 

 
66,111.46 

กจิการทีเ่กีย่วข้อง 
     

 
  

ค่าบริการ 
     

 
  

โรงพยาบาลองครักษ ์
 

12,331.00 
 

12,331.00 
 

12,331.00 
 

12,331.00 
รวม 

 
12,331.00 

 
12,331.00 

 
12,331.00 

 
12,331.00 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

12,331.00 
 

12,331.00 
 

128,307.31 
 

78,442.46 

4.3 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประกอบดว้ย: 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

บริษัทย่อย: 
 

       ดอกเบ้ียจ่าย: 
        

บริษทัแอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์จ ากดั - 
 

-  6,429.64  - 
รวม 

 
- 

 
- 

 
6,429.64 

 
- 
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4.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย: 

  

บาท 

  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

บริษัทย่อย: 
 

       บริษทัแอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์จ ากดั     - 
 

     - 
 

5,000,000.00 
 

8,000,000.00 
รวม 

 
- 

 
- 

 
5,000,000.00 

 
8,000,000.00 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25%  ของสถาบนัการเงิน 

 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

เงินสดในมือ 
 

993,502.00 
 

583,562.00 
 

922,101.00 
 

519,072.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรายวนั 

88,495,406.62 
 

78,061,265.21 
 

84,735,218.21 
 

72,760,769.86 

รวม 
 

89,488,908.62 
 

78,644,827.21 
 

85,657,319.21 
 

73,279,841.86 

บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.125-0.500 ต่อปี 

 

6. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน รอการรับคืน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน รอการรับคืน ประกอบดว้ยเงินลงทุน
ในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

 

บาท 

 
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั 113,794,280.80 
 

150,143,856.06 
 

113,794,280.80 
 

150,143,856.06 

กองทุนเปิด เคเอม็พลสั - 
 

7,852.56 
 

- 
 

2,517.05 

รวม 113,794,280.80 
 

150,151,708.62 
 

113,794,280.80 
 

150,146,373.11 
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ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั ไดย้กเลิกกองทุน ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ท าให้เกิดจากเทขายหน่วยลงทุนในปริมาณมาก การปิดกองทุนเพ่ือหยดุการซ้ือ ขาย 

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน ตามก าหนดของประกาศส านัก

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย ราคา NAV ณ วนัยกเลิกกองทุนเท่ากบั 12.1738 บาทต่อหน่วย

ลงทุน ประมาณการขั้นต ่าการจ่ายคืนหน่วงลงทุน ในช่วง วนัท่ี 31 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2563 ในอตัรา 10.1795 บาทต่อ

หน่วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเงินในช่วงวิกฤต COVID-19 และตลาดการเงินยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกติ เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน ผูบ้ริหารกองทุนอาจด าเนินการขอขยายระยะเวลาการช าระบญัชีต่อส านกังาน ก.ล.ต.ต่อไปอีก 

90 วนั ส้ินสุดวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 

ตั้งแต่ 31 มีนาคม จนถึง 31 กรกฎาคม 2563 บริษทั ไดรั้บเงินคืน ในอตัรา  10.1795 บาทต่อหน่วย ซ่ึงมากกวา่ประมาณการ
จ่ายท่ีกองทุนไดแ้จง้ไว ้ในอตัรา  1.5665 บาท ต่อหน่วย 

รายละเอียด ประมาณการจ่ายช าระคืนหน่วยลงทุน เปรียบเทียบ การไดรั้บช าระคืนท่ีเกิดข้ึนจริงตั้งแต่ วนัท่ี 30 มีนาคม ถึง 

วนัท่ีในรายงานการสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี 

จ่ายเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทุน ประมาณอตัราการจ่ายคืน  อตัราการจ่ายคืนจริง 

30 มีนาคม 2563 1.0956  1.0956 

10 เมษายน 2563 0.3652  0.3652 

24 เมษายน 2563 0.6087  0.6087 

8 พฤษภาคม 2563 0.6087  1.100 

22 พฤษภาคม 2563 0.6087  0.7500 

5 มิถุนายน 2563 0.6087  0.7500 

19 มิถุนายน 2563 0.6087  0.6100 

3 กรกฎาคม 2563 0.6087  1.400 

17 กรกฎาคม 2563 0.500  0.500 

24 กรกฎาคม 2563 1.900  1.900 

31 กรกฎาคม 2563 1.100  1.100 

    รวม ณ 31 กรกฎาคม 2563 8.6130  10.1795 

ส่วนท่ีเหลือจะจ่ายคืนภายใน 90 วนัหลงัวนัเสร็จส้ินการช าระบญัชี  

บริษทัฯ เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีมีมาตรการผ่อน
ปรนชัว่คราว และบริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว เป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนรอการรับ 
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7. ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ ประกอบดว้ย 

  

บาท 

  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้  
 

34,923,211.40 

 

55,179,671.68 

 

30,425,412.95 

 

45,068,896.19 

หกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

(598,551.80) 
 

(377,514.80) 
 

(499,469.80) 
 

(377,514.80) 

ลูกหน้ีการคา้ -  สุทธิ  34,324,659.60  54,802,156.88  29,925,943.15  44,691,381.39 

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ ดงักล่าวจ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

30 มิถุนายน 2563 
 

31 ธนัวาคม 2562 
 

30 มิถุนายน 2563 
 

31 ธนัวาคม 2562 

ตัว๋เงินรับ 
 

170,629.85 
 

209,274.65  
 

75,314.65 
 

121,254.25  

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
 

6,357,974.88 
 

37,111,575.84  
 

3,264,859.00 
 

29,938,593.64  

เกินก าหนดช าระ: 
 

 
 

 

 
 

 
 

ระหวา่ง  1 ถึง  90 วนั 
 

18,677,020.62 
 

13,304,934.99  
 

17,703,081.00 
 

11,033,512.00  

ระหวา่ง 91 ถึง  180 วนั 
 

5,487,344.00 
 

1,673,080.30  
 

5,487,344.00 
 

1,312,045.00  

ระหวา่ง 181 ถึง 365 วนั 
 

3,809,859.05 
 

2,503,291.10  
 

3,505,479.50 
 

2,285,976.50  

มากกวา่ 365 วนั 
 

420,383.00 
 

377,514.80  
 

389,334.80 
 

377,514.80  

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 
 

34,923,211.40 
 

55,179,671.68 
 

30,425,412.95 
 

45,068,896.19 

หกั:ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

(598,551.80) 
 

(377,514.80) 
 

(499,469.80) 
 

(377,514.80) 

รวมลูกหนีก้ารค้า  -สุทธิ 
 

34,324,659.60 
 

54,802,156.88 
 

29,925,943.15 
 

44,691,381.39 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
 

24 

 

8. ลูกหนีห้มนุเวยีนอ่ืน – กจิการอ่ืน 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 
 

726,551.55 

 

330,253.63 

 

720,369.17 

 

324,468.60 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้อ่ืน  474,508.43  359,104.74  357,951.74  316,198.41 

ลูกหน้ีเงินยมืพนกังาน  839,584.67  1,095,000.00  818,584.67  1,044,000.00 

อ่ืน ๆ  126,975.00  148,849.01  63,000.00  148,849.01 

รวม  2,167,619.65  1,933,207.38  1,959,905.58  1,833,516.02 

9. สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา-หมุนเวยีน  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีนจ านวน ดงักล่าวเป็น สิทธิท่ีกิจการ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกบับริการท่ีได้

ให้กบัลูกคา้แลว้ โดยสิทธิดงักล่าวมีระยะเวลาไม่เกินรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการหรือไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับจากมูลค่างานท่ีเสร็จแลว้แต่ยงัไม่เรียกเก็บเงินจากลูกคา้ 

10. วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

วสัดุทางการแพทย ์
 

14,223,638.56 
 

4,347,076.25 
 

14,013,795.90 
 

4,135,938.51 

ยาและเวชภณัฑ ์  4,388,757.20  628,323.40  4,388,757.20  628,323.40 

อุปกรณ์ทางการแพทยส์ ารอง-         

    - และเคร่ืองแบบพนกังาน  21,610.00  36,056.41  21,610.00  36,056.41 

วสัดุส้ินเปลืองส านกังาน 

 

1,209,867.39 
 

1,192,898.93 
 

1,209,867.39 
 

1,192,898.93 

รวม  19,843,873.15  6,204,354.99  19,634,030.49  5,993,217.25 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

บาท 

  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีซ้ือ 
 

48,071.94 

 

53,160.44 

 

- 

 

- 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้  3,172,153.30  6,177,554.08  2,778,460.85  5,280,337.71 

ภาษีนิติบุคคลอยูร่ะหวา่งขอคืน 

 

11,619,586.91 
 

5,442,032.83 
 

10,722,370.55 
 

5,442,032.84 

รวม 
 

14,839,812.15 
 

11,672,747.35 
 

13,500,831.40 
 

10,722,370.55 

12. เงนิฝากทีม่ภีาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั ดงัน้ี; 

 
บาท 

 
งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ค ้าประกนัวงเงินบตัรเติมน ้ ามนั 500,000.00  500,000.00 
ค ้าประกนัสาธารณูปโภค 159,250.00  159,250.00 
ค ้าประกนัฉีดวคัซีน 139,150.50  139,150.50 
ค ้าประกนัค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 3,000,000.00  3,000,000.00 

รวม 3,798,400.50  3,798,400.50 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ย 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ทุนที่ออก   เงินปันผลรับ 
 และ สัดส่วนของการถือหุน้ วธีิราคาทุน   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 ช าระแลว้  30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 

31 ธนัวาคม 
 30 มิถุนายน      31 ธนัวาคม 

31 ธนัวาคม 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

        
บริษทั แอคคิวฟาส -         
   - แลบ็ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 3.00 99.99 99.99 3,000,000 3,000,000 - - 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน    - - - - 
สุทธิ    3,000,000 3,000,000 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
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14. ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 

 
งบการเงินรวม     (หน่วย:บาท) 

 
ท่ีดิน   

อาคาร และส่วน
ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง   

 อุปกรณ์การแพทย์
และหอ้งปฏิบติัการ    

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านกังาน    

 เคร่ืองตกแตง่
ส านกังาน     ยานพาหนะ  

 สินทรัพย์
ระหวา่งท า 

 

รวม 
ราคาทุน 

           
 

 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76  87,842,254.60  136,806,875.47  7,013,734.44  11,749,259.95  15,727,521.27  2,101,763.46  291,748,433.95 

ซ้ือเพ่ิม -  -  3,654,449.60  1,813,651.20  209,641.00  -  1,278,010.84  6,955,752.64 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  (1,654,000.01)  -  (1,654,000.01) 

โอน -  233,610.16  769,330.00  21,400.00  -  -  (1,024,340.16)  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 30,507,024.76 
 

88,075,864.76 
 

141,230,655.07 
 

8,848,785.64 
 

11,958,900.95 
 

14,073,521.26  2,355,434.14  297,050,186.58 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 
           

 

 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 
 

(12,589,798.64) 
 

(109,721,781.47) 
 

(3,321,731.98) 
 

(9,729,034.89) 
 

(11,942,577.87)  -  (147,304,924.85) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - 
 

(2,181,301.51) 
 

(5,044,846.77) 
 

(766,459.35) 
 

(549,058.20) 
 

(476,618.62)  -  (9,018,284.45) 

จ าหน่าย -  -  -  -  -     1,596,298.82  -  1,596,298.82 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 - 
 

(14,771,100.15) 
 

(114,766,628.24) 
 

(4,088,191.33) 
 

(10,278,093.09) 
 

(10,822,897.67)  -  (154,726,910.48) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
           

 

 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76 
 

75,252,455.96 
 

27,085,094.00 
 

3,692,002.46 
 

2,020,225.06 
 

3,784,943.40  2,101,763.46  144,443,509.10 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 30,507,024.76 
 

73,304,764.61 
 

26,464,026.83 
 

4,760,594.31 
 

1,680,807.86 
 

3,250,623.59  2,355,434.14  142,323,276.10 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ     (หน่วย:บาท) 

 ท่ีดิน  

อาคาร และส่วน
ปรับปรุงส่ิงปลูก

สร้าง  
อุปกรณ์การแพทย์
และหอ้งปฏิบติัการ  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์
ระหวา่งท า 

 รวม 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76 
 

87,842,254.60 
 

99,294,009.39 
 

6,561,794.13 
 

10,175,499.10 
 

14,373,596.04  2,101,763.46 

 
250,855,941.48 

ซ้ือเพ่ิม - 
 

- 
 

3,397,929.32 
 

1,810,851.20 
 

209,641.00 
 

-  1,278,010.84 

 
6,696,432.36 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  (1,144,000.01)  -  (1,144,000.01) 

โอน -  233,610.16  769,330.00  21,400.00  -  -  (1,024,340.16)  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 30,507,024.76 
 

88,075,864.76 
 

103,461,268.71 
 

8,394,045.33 
 

10,385,140.10 
 

13,229,596.03  2,355,434.14 

 
256,408,373.83 

            

  

  ค่าเส่ือมราคาสะสม 
           

  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 
 
(12,589,798.64) 

 
(82,569,785.40) 

 
(3,144,618.65) 

 
(8,453,801.41) 

 
(10,588,654.64)  - 

 
(117,346,658.74) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - 
 

(2,181,301.51) 
 

(3,075,863.31) 
 

(721,479.54) 
 

(479,082.27) 
 

(476,618.62)  - 

 
(6,934,345.25) 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  1,086,299.82  -  1,086,299.82 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2563 - 
 
(14,771,100.15) 

 
(85,645,648.71) 

 
(3,866,098.19) 

 
(8,932,883.68) 

 
(9,978,973.44)  - 

 
(123,194,704.17) 

มูลค่าสทธิตามบญัชี 
           

  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76 
 

75,252,455.96 
 

16,724,223.99 
 

3,417,175.48 
 

1,721,697.69 
 

3,784,941.40  2,101,763.46 
 

133,509,282.74 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 30,507,024.76 
 

73,304,764.61 
 

17,815,620.00 
 

4,527,947.14 
 

1,452,256.42 
 

3,250,622.59  2,355,434.14 
 

133,213,669.66 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
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ค่าเส่ือมราคา ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 แสดงไวใ้น ตน้ทุนขาย และ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงัน้ี 

  
บาท 

  

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือน 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือน 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

  
2563  2562 

 
2563  2562 

ตน้ทุนขาย  2,588,890.24  2,618,271.17  1,594,217.88  1,650,449.25 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 
 

2,013,725.02  1,860,159.07  1,958,911.52  1,806,679.41 

รวม 
 

4,602,615.26  4,478,430.24  3,553,129.40  3,457,128.66 

 

  
บาท 

  

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดือน 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือน 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

  
2563  2562 

 
2563  2562 

ตน้ทุนขาย  5,035,882.03 
 

5,398,359.06 
 

3,066,898.57  3,430,525.56 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 
 

3,982,402.42 
 

3,586,074.29 
 

3,867,446.68  3,479,286.80 

รวม 
 

9,018,284.45 
 

8,984,433.35 
 

6,934,345.25  6,909,812.36 

ท่ีดินและอาคารจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 11 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินจ านวน 10 ลา้นบาท โดยจดัท าเป็นแคชเชียร์เช็ค เพ่ือรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้างจ านวนเงิน 10 ลา้นบาทตามสญัญาจะซ้ือจะขายฉบบัลงวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวจากผูข้ายแลว้ 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-สุทธิ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบ

แสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 บาท 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี   
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

 
โอน  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562   30 มิถุนายน 2563 

ราคาทุน 

 

 

 

   

 ค่าลิขสิทธ์ิ 3,126,840.65  -  2,258,500.00  5,385,340.65 

ค่าระบบคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 2,194,600.00  1,911,700.00  (2,258,500.00)  1,847,800.00 

รวมราคาทุน 5,321,440.65  1,911,700.00  -  7,233,140.65 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,017,407.44)  (371,915.24)  -  (1,389,322.68) 

สุทธิ 4,304,033.21  1,539,784.76  -  5,843,817.97 

 

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ซ่ึงเกิดจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตรวจสอบแลว้) -  - 

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :    

- รับรู้จากสญัญาเช่าด าเนินงาน 13,800,432.97  9,642,440.74 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,800,432.97  9,642,440.74 

บวก  เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด – ราคาทุน -  - 

หกั    ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,195,059.99)  (2,244,222.82) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  10,605,372.98  7,398,217.92 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้ 
 

19,753,775.00  36,517,300.34  18,185,374.10  34,499,129.72 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 

   
 

   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

3,531,636.10  10,181,891.52  2,901,159.54  9,152,651.85 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 
 

435,295.44  408,939.44  392,065.44  380,475.44 

อ่ืน ๆ 
 

1,486,784.13  18,580,550.85  1,366,533.53  18,479,756.85 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 

5,453,715.67  29,171,381.81  4,659,758.51  28,012,884.14 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 

25,207,490.67  65,688,682.15  22,845,132.61  62,512,013.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
บริษทัฯ มีเจา้หน้ีสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาเช่า 15 สัญญาเพื่อจดัหา เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ เช่าอาคารและส่ิง
ปลูกสร้างส าหรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยมีก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 60 งวด 48 งวด และ 36 งวดตามล าดบั 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,865,707.35  4,005,764.35 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (868,980.63)  (414,493.32) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,996,726.72  3,591,271.03 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :    

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15,511,412.00  10,726,012.00 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,710,979.03)  (1,083,571.26) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 21,797,159.69  13,233,711.77 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด : 
 
 

   
บวก หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,502,280.00  1,502,280.00 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด (138,030.00)  (138,030.00) 

บวก  ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่าย 854,495.67  526,731.07 

หกั   เงินจ่ายช าระ (5,038,209.90)  (3,112,983.90) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 18,977,695.46  12,011,708.94 

หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,991,765.58)  (5,598,458.25) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า สุทธิ 9,985,929.88  6,413,250.69 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,597,529.99  1,122,111.41 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีตามสญัญาเช่า 265,221.62  254,046.85 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 556,679.48  556,679.48 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 10,111.50  10,111.50 

รวม 2,429,542.59  1,942,949.24 
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 บาท 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,195,059.99  2,244,222.82 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีตามสญัญาเช่า 709,747.99  526,731.07 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,113,358.97  1,113,358.97 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 20,223.00  20,223.00 

รวม 5,038,389.95  3,904,535.86 

รายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 และ 31 ธนัวาคม 2562  มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   ดอกเบ้ีย      ดอกเบ้ีย   
 รวม  รอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  รอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-            
-ภายในหน่ึงปี   10,176,571.80  (1,184,806.22)  8,991,765.58  2,879,131.80  (450,408.85)  2,428,722.95 
-เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 10,664,617.65  (678,687.77)  9,985,929.88  5,986,575.55  (418,571.78)  5,568,003.77 

รวม 20,841,189.45  (1,863,493.99)  18,977,695.46  8,865,707.35  (868,980.63)  7,996,726.72 

  
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   ดอกเบ้ีย      ดอกเบ้ีย   
 รวม  รอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  รอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-            
-ภายในหน่ึงปี   6,326,119.80  (727,661.55)  5,598,458.25  1,111,879.80  (187,387.80)  924,492.00 
-เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6,794,952.65  (381,701.96)  6,413,250.69  2,893,884.55  (227,105.52)  2,666,779.03 

รวม 13,121,072.45  (1,109,363.51)  12,011,708.94  4,005,764.35  (414,493.32)  3,591,271.03 
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19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

บาท 

  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
 

171,907.84  1,965,080.20  138,100.52  1,650,623.91 

ภาษีขาย – สุทธิ 

 

284,204.92  657,810.72  -  - 

รวม  456,112.76  2,622,890.92  138,100.52  1,650,623.91 

20. ทุนเรือนหุ้น 

จ านวนหุน้สามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

รายการ  จ านวนหุน้ (หุน้)  จ านวนเงิน (บาท) 
หุ้นสามญัจดทะเบียน     

8 กรกฎาคม 2539 -จดทะเบียนบริษทั  50,000  5,000,000 

12 มีนาคม 2558 – เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

12 กนัยายน 2560 - เพ่ิมทุน  741,696  74,169,600 

รวม  800,000  80,000,000 

21 มิถุนายน 2561 –ลดมูลค่าหุน้จาก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

21 มิถุนายน 2561 - เพ่ิมทุน  55,000,000  27,500,000 

                            รวม  215,000,000  107,500,000 

หุ้นสามญัทีอ่อกช าระแล้ว     
8 กรกฎาคม 2539 -จดทะเบียนบริษทั  50,000  5,000,000 

12 มีนาคม 2558 – เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

12 กนัยายน 2560  - เพ่ิมทุน  741,696  74,169,600 

รวม  800,000  80,000,000 

21 มิถุนายน 2561 – ลดมูลค่าหุน้จาก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

23 ธนัวาคม 2562 - เพ่ิมทุน  55,000,000  27,500,000 

  215,000,000  107,500,000 
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 ในระหว่างวนัท่ี 18 ถึง 20 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป

เป็นจ านวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงขายในราคาหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นเงินจ านวนรวม 330 ลา้น

บาท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 และไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิม

ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 

หุน้สามญัของบริษทัฯเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302.50 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 39.81 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดแ้สดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัคงเหลือ 262.69 ลา้นบาท 

21. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  านวณก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน ารายการท่ีมิใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วน

ท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

อตัราท่ีใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2563 และ 2562 ในอตัราร้อยละ 20 ตามล าดบั และอตัราท่ีใชใ้นการค านวณ

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใชอ้ตัราร้อยละ 20 

21.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

 

 
บาท 

 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
2563 

 
2562 

 
2563 

 
2562 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 
 

-  1,674,905.55  -  536,859.60 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

(115,184.20)  (84,772.80)  (103,211.60)  (74,576.00) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ-- 

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี  
-  -  -  - 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไร(ขาดทุน) 
 

(115,184.20)  1,590,132.75  (103,211.60)  462,283.60 
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บาท 

 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
2563 

 
2562 

 
2563 

 
2562 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 
 

-  1,885,315.44  -  536,859.60 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

(323,058.60)  (229,185.00)  (278,037.40)  (208,793.60) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ-- 

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี  
-  -  -  - 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไร(ขาดทุน) 
 

(323,058.60)  1,656,130.11  (278,037.40)  328,066.00 

 

21.2 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับงวด

สามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

บาท 

 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี (17,165,181.78)  21,156,479.86  (17,339,612.44)  15,530,799.73 

หกั  รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ -  -  -  - 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (17,165,181.78)  21,156,479.86  (17,339,612.44)  15,530,799.73 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 
 

20% 
 

20% 
 

20% 

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีเงินได ้20%   1,361,342.38    236,206.36 

ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (115,814.20)  (84,772.80)  (103,211.60)  (74,576.00) 
ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัในการค านวณก าไรเพ่ือ
เสียภาษี;    

 
   

     - ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม -  313,563.17  -  300,653.24 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น-    งบก าไร(ขาดทุน) (115,814.20)  1,590,132.75  (103,211.60)  462,283.60 
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 บาท 

 
ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี (25,279,790.08)  7,846,825.64  (21,443,361.07)  1,181,031.80 

หกั  รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ -  -  -  - 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (25,279,790.08)  7,846,825.64  (21,443,361.07)  1,181,031.80 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 
 

20% 
 

20% 
 

20% 

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีเงินได ้20%   1,569,365.13    236,206.36 

ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (323,058.60)  (229,185.00)  (278,037.40)  (208,793.60) 
ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัในการค านวณก าไรเพ่ือ
เสียภาษี;    

 
   

     - ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม -  315,949.98  -  300,653.24 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น-    งบก าไร(ขาดทุน) (323,058.60)  1,656,130.11  (278,037.40)  328,066.00 

21.3 องคป์ระกอบของสินทรัพยไ์ดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  

บาท 

  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

  
 
  

 
  

 
  

ลูกหน้ีการคา้  109,667.61  261,652.96  99,821.96  261,652.96 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
876,215.15 

 
693,363.95 

 
726,925.80 

 
569,279.40 

ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  96,000.00  -  96,000.00  - 
รวม 

 
1,081,882.76  955,016.91  922,747.76  830,932.36 
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22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 
บาท 

 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดหก
เดือน ส้ินสุด 

 ส าหรับปี ส้ินสุด  
ส าหรับงวดหก
เดือน ส้ินสุด 

 ส าหรับปี ส้ินสุด 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
31 ธนัวาคม 2562 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัตน้งวด 

6,616,436.00  4,921,096.00  5,881,569.00  4,390,131.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 914,256.00  1,695,340.00  788,232.00  1,491,438.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 7,530,692.00  6,616,436.00  6,669,801.00  5,881,569.00 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 
บาท 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 414,379.00  389,678.00  357,976.00  343,475.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 42,737.00  34,186.00  36,127.00  29,405.00 

รวม 457,116.00  423,864.00  394,103.00  372,880.00 
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บาท 

 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 828,782.00  779,321.00  715,978.00  686,926.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 85,474.00  68,372.00  72,254.00  58,810.00 

รวม 914,256.00  847,693.00  788,232.00  745,736.00 

บริษทัฯ ไดว้า่จา้งนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการค านวณตามมาตรฐานการบญัชีก าหนดโดยขอ้สมมติในการประมาณ

การตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัออกจากงาน ตามท่ีมี พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานเพ่ิมค่าชดเชย ให้กับลูกจ้างท่ีลาออกมีอายุงานครบ 20 ปีข้ึนไปได้

ค่าชดเชย 400 วนั โดยขอ้สมมติในการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชก้ารค านวณ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

อตัราคิดลด 2.68%  2.68% 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-28.00 %  0-28.00 % 

อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ

เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวเิคราะห์ความอ่อนไหวจากการ

เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปได ้อยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับปี 2563 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ร้อยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจะลดลง 0.55 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 0.64 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน 0.76 ลา้นบาท (ลดลง 

0.66 ลา้นบาท) 

- ถา้พนกังานอายยุนืข้ึน (สั้นลง) 1 ปี ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน 0.03 ลา้นบาท (ลดลง 0.03 ลา้นบาท) 
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ในการรายงานการวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ไดค้  านวณโดยการใช้

วธีิเดียวกนักบัท่ีค  านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

23. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานด าเนินงาน

พิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการด าเนินงานของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทประกอบกิจการในส่วนงานด าเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย 

ก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

งบการเงินรวม (บาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 

 

โรงพยาบาล ตรวจวเิคราะห์  โรงพยาบาล ตรวจวเิคราะห์  

 อาชีวะเวชศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม รวม อาชีวะเวชศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม รวม 

รายได้: 

      รายไดจ้ากการบริการ 24,928,152.65 6,411,461.51 31,339,614.16 82,818,957.40 20,010,333.44 102,829,290.84 

ตน้ทุนขาย (28,726,982.48) (4,364,436.15) (33,091,418.63) (48,415,815.32) (11,847,040.64) (60,262,855.96) 

ก าไรขั้นตน้ (3,798,829.83) 2,047,025.36 (1,751,804.47) 34,403,142.08 8,163,292.80 42,566,434.88 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย   (3,190,138.35)   (4,675,752.33) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (12,641,692.43)   (16,342,109.48) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -        

     จากการด าเนินงาน   (17,583,635.25)   21,548,573.07 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน       

รายไดอ่ื้น   790,025.92   444,120.71 

ตน้ทุนทางการเงิน   (371,572.45)   (836,213.92) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี   (17,165,181.78)   21,156,479.86 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้

ไไไไไดได ้

  115,814.20   (1,590,132.75) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   (17,049,367.58)   19,566,347.11 
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งบการเงินรวม (บาท) 

 

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 

 

โรงพยาบาล ตรวจวเิคราะห์  โรงพยาบาล ตรวจวเิคราะห์  

 อาชีวะเวชศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม รวม อาชีวะเวชศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม รวม 

รายได้: 

      รายไดจ้ากการบริการ 71,226,858.58 9,770,213.49 80,997,072.07 115,209,137.68 30,475,894.15 145,685,031.83 

ตน้ทุนขาย (63,545,610.64) (9,746,494.50) (73,292,105.14) (75,715,707.77) (18,926,244.21) (94,641,951.98) 

ก าไรขั้นตน้ 7,681,247.94 23,718.99 7,704,966.93 39,493,429.91 11,549,649.94 51,043,079.85 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย   (6,995,866.12)   (9,128,971.69) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (28,603,713.28)   (33,268,807.66) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -       

    จากการด าเนินงาน   (27,894,612.47)   8,645,300.50 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน       

รายไดอ่ื้น   3,430,921.21   1,006,257.34 

ตน้ทุนทางการเงิน   (816,098.82)   (1,804,732.20) 

ก าไร (ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี   (25,279,790.08)   7,846,825.64 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้

ไไได ้

  323,058.60   (1,656,130.11) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   (24,956,731.48)   6,190,695.53 

23.1 สินทรัพยแ์ยกตามส่วนงาน 

 

 

 
 บาท 

 โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์  ตรวจวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  งบการเงินรวม 

 

30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ - สุทธิ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 อาคารและอุปกรณ์ 132,217,735.04  132,472,237.45  9,109,606.44  10,934,226.36  141,327,341.48  143,406,463.81 

สินทรัพยส่์วนกลาง 995,934.62  1,037,045.29  -  -  995,934.62  1,037,045.29 

รวมสินทรัพย์ 133,213,669.66  133,509,282.74  9,109,606.44  10,934,226.36  142,323,276.10  144,443,509.10 
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23.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหว่างงวดหกเดือน   ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2563 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 14 ราย 
จ านวนเงินรวมประมาณ 26.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 33.17 ของรายไดร้วม 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายส าคญั ๆ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะได้

ดงัน้ี 

 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 18,407,441.38  24,462,224.42  15,878,093.59  19,549,928.25 

ค่าแพทยแ์ละค่าพยาบาล 3,868,705.00  8,819,382.00  3,868,705.00  8,819,382.00 

วสัดุทางการแพทย,์ ยาและเวชภณัฑ ์        

     และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 14,678,472.52  23,942,262.36  14,281,859.41  23,301,547.77 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,808,916.79  4,541,997.10  3,759,430.93  3,520,695.52 

 

 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 38,212,187.99  48,633,538.74  32,727,828.46  38,910,687.18 

ค่าแพทยแ์ละค่าพยาบาล 12,051,138.00  15,323,297.00  12,051,138.00  15,323,297.00 

วสัดุทางการแพทย,์ ยาและเวชภณัฑ ์        

     และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 27,420,080.34  30,605,925.17  26,720,337.11  29,326,619.86 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9,390,199.69  9,110,769.92  7,306,260.49  7,036,148.93 
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25 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าต า่ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตาม สญัญาเช่าใชร้ถ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใชส้ านกังานซ่ึงตอ้ง

จ่ายค่าบริการในอนาคต ดงัต่อไปน้ี :- 

 

 
บาท 

 
บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  รวม 

ระยะเวลา 
 

 
 

 
 ไม่เกิน 1 ปี 226,005.83  -  226,005.83 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 30,334.50  -  30,334.50 
มากกวา่ 5 ปี -  -  - 

รวม 256,340.33  -  256,340.33 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภาระผูกพนัของสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าตามท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้  เน่ืองจากการน ามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี

เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่าง

กาลขอ้ 18 

25.2 คดคีวาม 

คดีแพง่หมายเลขด าท่ี พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหวา่งนางสาวพชัรินทร์ อคัรพลสกลุ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิง

พรนชัชา อคัรพลสกลุ โจทก ์กบั นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจา้งของบริษทั จ าเลยท่ี 1 และ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์

เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) นายจา้ง จ าเลยท่ี 2 ซ่ึงนายฐาปกรณ์ เหล่าพร ไดข้บัรถไปชน เด็กหญิงพรนชั

ชา อคัรพลสกลุ ถึงแก่ความตาย และโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ในฐานความผิด ละเมิด เรียก

ค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย ์5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน นดัสืบพยาน โจทกจ์ าเลย ในวนัท่ี 5 

สิงหาคม 2563 โดยบริษทัเห็นวา่ค่าสินไหมทดแทนควรอยูท่ี่ 500,000 บาท และไดช้ าระแลว้ 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ 

480,000 บาท ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและตั้งเป็นประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินแลว้ 
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26. เคร่ืองมือทางการเงนิ  

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย  อตัราแลกเปล่ียน และมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตาม

สญัญา ดงัน้ี 

26.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ  ฝ่ายบริหารเช่ือว่าบริษทัจะมีผลกระทบจากอตัรา

ดอกเบ้ียในระดบัท่ีไม่มีสาระส าคญั ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดท้ าสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

26.2 ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯ ไม่มีรายการคา้กบัต่างประเทศ จึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

26.3 ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

 ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือ

ครบก าหนด ฝ่ายบริหารไดว้ิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และเช่ือวา่ไม่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ี

เป็นสาระส าคญั อยา่งไรก็ตามจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจ านวนท่ีครอบคลุม

ผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บหน้ีไม่ไดแ้ลว้ 

26.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 บริษทัฯ มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกิจการและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 
 

44 

 

26.5 เคร่ืองมือทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 
บาท 

 
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรม  รวม 

 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  

 
30 มถุินายน 2563 

 

 2562 

 
 

 
 

 
 

 
 

 สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืนรอการรับคืน   
  

 
 

 
 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน 113,794,280.80  -  -  113,794,280.80  113,794,280.80 

รวม 113,794,280.80  -  -  113,794,280.80  113,794,280.80 

มูลค่าของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนของกลุ่มบริษทัถูกประเมินเป็นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจาก

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนท่ีบริษทัไดไ้ปลงทุนไดย้กเลิกปิดตวัลง และไม่มีสภาพคล่องในการซ้ือขาย โดยประมาณ

การขั้นต ่าการจ่ายคืนในช่วง วนัท่ี31 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2563 ในอตัรา 10.1795 บาทต่อหน่วยการลงทุน และจะจ่าย

ส่วนท่ีเหลือคืนภายใน 90 วนัหลงัวนัเสร็จส้ินการช าระบญัชี  

 

27. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..กรรมการ    ……………………………………………กรรมการ 

       (นายสิทธิวตัน์   ก ากดัวงษ)์          (นางสาวปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ) 


