
 

 

 

 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลบ็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31  ธันวาคม  2564 

และ 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จํากัด (มหาชน) 

1. ความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์

แล็บ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ  งบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี 

ท่ีสาํคญั 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีขึ้นของรายการท่ีกล่าวไวใ้นวรรค (2) ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี

แสดงฐานะการเงินของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและ

ของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ว่า บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงการซ้ือดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564 
 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดน้าํสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมารวมในการจดัทาํ

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ (วนัท่ี 10 เมษายน 2564) โดยมี

รายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขา้สังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัซ้ือธุรกิจของบริษทัย่อยดงักล่าว  ซ่ึงมี

มูลค่า 5.71 ลา้นบาท และขา้พเจา้ไม่สามารถใช้วิธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณและมูลค่าของ

สินค้าคงเหลือ ณ วนัซ้ือธุรกิจดังกล่าวได ้ สินคา้คงเหลือดงักล่าวแสดงเป็นสินคา้ต้นงวดของตน้ทุนในการ

ประกอบกิจการโรงพยาบาลในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ของบริษทัย่อยดังกล่าวท่ีนํามารวมในงบกําไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัท สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุผลกระทบของบญัชีดงักล่าวต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัได ้
 



 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ

ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั

ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 
 

3. เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน     

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ไดน้ําเร่ืองเหล่าน้ีมา

พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าว

ไวใ้นวรรค (2) เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขขา้พเจา้ไดก้าํหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ือง

สาํคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 
 

การรับรู้รายได ้ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์และธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่มธุรกิจ คือธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์และธุรกิจโรงพยาบาล

ประชาพฒัน ์โดยรายไดส่้วนใหญ่ของธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ให้บริการตรวจร่างกายบุคคล จึงรับรู้

รายได ้เม่ือบริษทัออกผลวิเคราะห์การตรวจร่างกายของแต่ละบุคลลซ่ึงสรุปผลโดยผูเ้ช่ียวชาญวิชาชีพ และเม่ือ

รวบรวมผลวิเคราะห์ครบตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ จึงออกใบแจง้หน้ีพร้อมส่งผลวิเคราะห์ทั้งหมดไปเรียกเก็บเงิน

จากลูกคา้ ดงันั้นขั้นตอนการให้บริการซ่ึงมีผลต่อการรับรู้รายได ้ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีความสําคญั นอกจากน้ี

รายการให้บริการท่ีเกิดขึ้นโดยผลการวิเคราะห์แต่ละรายบุคคลมีจาํนวนมาก  ส่วนรายไดส่้วนใหญ่ของธุรกิจ

โรงพยาบาลประชาพฒัน์ให้บริการแก่ผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ ไดแ้ก่ สํานกังานประกนัสังคมและ

สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ รายไดด้งักล่าวได้ถูกกาํหนดโดยนโยบายภาครัฐ ผูบ้ริหารของกลุ่ม

บริษทัไดป้ระมาณรายไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงานประกนัสังคมและสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงทําให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลค่าของรายได้จากการประกอบกิจการ

โรงพยาบาลท่ีรับรู้ 
 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่าการรับรู้รายไดข้องรายการดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั ซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็น

พิเศษในการตรวจสอบ 
 



 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดธุ้รกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์และธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน ์

ดงัน้ี 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการรับรู้รายได ้

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระของบญัชีรายได ้ซ่ึงประกอบดว้ย 

o ตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใหบ้ริการตรวจร่างกาย และทดสอบว่าการคาํนวณรายได้

ถูกตอ้งหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายได ้

o พิจารณาหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีใชใ้นการประมาณการรายไดเ้ป็นไปตามนโยบาย

ภาครัฐ และทดสอบว่าการคาํนวณรายไดถู้กตอ้งหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการ

บนัทึกบญัชีรายได ้

o ตรวจสอบรายการรายไดท่ี้เกิดขึ้นระหว่างปีและช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีกบัเอกสาร

ประกอบรายการ 

o ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

o ตรวจสอบรายการรับเงินของรายไดค้า้งรับภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

o วิเคราะหค์วามสมเหตุสมผลของการประมาณการในอดีต โดยเปรียบเทียบประมาณการรายไดท่ี้

ไดรั้บจริง 

o วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัรายไดด้งักล่าว 

o พิจารณาถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 
 

4. ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี ของกลุ่ม

บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียม

ให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้า

ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การ

อ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขัดแยง้ท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 



 

5. ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ

การใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั

หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

6. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 



 

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง  

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี

อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ

ผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั

และบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
 



 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่สําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ข้าพเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้

ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสําคญัมากที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ

เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน

ของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4563 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 

 



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 334,115,813.86          186,726,330.98          83,526,443.38            183,990,130.16          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 6 33,817,158.39            63,889,161.55            32,322,380.22            56,637,528.74            

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน - บุคคลและกิจการทเีกียวขอ้งกนั 4.2 -                             93,936.00                   193,401,662.28          558,483.73                 

                                 - กิจการอนื 7 1,432,791.93              1,560,246.35              1,316,223.99              1,484,381.57              

สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน 8 และ 31.4 272,239,741.30          44,606,456.40            47,744,306.59            44,606,456.40            

เงินให้กูย้มืระยะสัน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 4.3 -                             -                             3,000,000.00              4,000,000.00              

เงินให้กูย้มืระยะสัน - กิจการอนื 9 -                             -                             -                             -                             

สินคา้คงเหลือ 10 16,691,585.62            9,737,298.73              7,180,735.84              8,809,036.51              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 11 14,413,704.59            11,281,080.34            13,203,895.65            9,673,999.33              

          รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 672,710,795.69          317,894,510.35          381,695,647.95          309,760,016.44          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากทมีีภาระผกูพนั 12 และ 31.5 6,866,050.00              3,798,400.50              6,866,050.00              3,798,400.50              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3 และ 13 -                             -                             164,000,000.00          3,000,000.00              

เงินจ่ายล่วงหนา้เพอืซือหุ้นบริษทัอนื 14 -                             -                             -                             -                             

ทดิีน อาคารและอปุกรณ ์- สุทธิ 15 159,398,353.85          151,026,226.21          139,293,207.61          143,314,118.32          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 16 161,615,641.49          7,375,202.43              13,284,058.94            5,129,333.29              

ค่าความนิยม 3 116,258,349.73          -                             -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 51,383,278.27            6,275,068.37              4,659,122.94              6,275,068.37              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26.3 4,616,740.50              2,185,517.85              2,324,905.69              1,940,691.59              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 7,249,418.00              2,645,097.34              503,818.00                 2,626,497.34              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 507,387,831.84          173,305,512.70          330,931,163.18          166,084,109.41          

รวมสินทรัพย์ 1,180,098,627.53       491,200,023.05          712,626,811.13          475,844,125.85          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      

                                                                                   (นายสิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ)์                                                                             ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564

บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

1



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 18 56,597,965.55            29,828,807.86            31,215,627.73            28,062,401.23            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 7,926,059.97              8,141,897.43              6,722,745.45              5,274,197.21              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 6,072,468.78              -                             6,072,468.78              -                             

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 74,165,159.92            -                             -                             -                             

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนอืน 22 1,758,911.91              -                             -                             -                             

หนีสินหมุนเวยีนอืน 21 892,917.51                 849,526.02                 553,219.45                 413,511.33                 

          รวมหนีสินหมุนเวยีน 147,413,483.64          38,820,231.31            44,564,061.41            33,750,109.77            

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า 19 160,777,552.19          6,631,438.67              7,779,032.49              4,195,742.82              

เงินกูย้มืระยะยาว 20 -                             -                             -                             -                             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 27 11,012,964.99            8,225,960.99              8,606,067.99              7,239,043.99              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26.3 9,629,227.77              639,894.00                 1,177,842.40              607,034.40                 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 8 และ 31.3 2,033,188.85              1,898,134.18              2,033,188.85              1,898,134.18              

เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 4,836,480.65              -                             -                             -                             

          รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 188,289,414.45          17,395,427.84            19,596,131.73            13,939,955.39            

                    รวมหนีสิน 335,702,898.09          56,215,659.15            64,160,193.14            47,690,065.16            

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบยีน - หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 23 107,500,000.00          107,500,000.00          107,500,000.00          107,500,000.00          

ทุนทีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ -  หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 23 107,500,000.00          107,500,000.00          107,500,000.00          107,500,000.00          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 262,690,733.19          262,690,733.19          262,690,733.19          262,690,733.19          

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 14,784,589.25            8,434,589.25              10,750,000.00            8,000,000.00              

จดัสรรแลว้ - สาํรองหุ้นทุนซือคืน 25 13,286,810.00            -                             13,286,810.00            -                             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 459,420,407.00          56,359,041.46            267,525,884.80          49,963,327.50            

หุ้นทุนซือคืน 24 (13,286,810.00)          -                             (13,286,810.00)          -                             

                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 844,395,729.44          434,984,363.90          648,466,617.99          428,154,060.69          

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,180,098,627.53       491,200,023.05          712,626,811.13          475,844,125.85          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      

                                                                                   (นายสิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ)์                                                                             ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

2

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ทุนเรือนหุน้

ทีออก สาํรอง สาํรองหุน้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ทุนซือคืน บริษทัใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2563 107,500,000.00         262,690,733.19         8,434,589.25             -                             72,966,193.93           -                             451,591,516.37         451,591,516.37         

การเปลยีนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             (16,607,152.47)          -                             (16,607,152.47)          (16,607,152.47)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 107,500,000.00         262,690,733.19         8,434,589.25             -                             56,359,041.46           -                             434,984,363.90         434,984,363.90         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2564 107,500,000.00         262,690,733.19         8,434,589.25             -                             56,359,041.46           -                             434,984,363.90         434,984,363.90         

การเปลยีนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี -                             -                             

      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 -                             -                             6,350,000.00             -                             (6,350,000.00)            -                             -                             -                             

หุน้ทุนซือคืนระหว่างปี 24 -                             -                             -                             -                             -                             (13,286,810.00)          (13,286,810.00)          (13,286,810.00)          

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น -                             

สาํรองหุน้ทุนซือคืน 25 -                             -                             -                             13,286,810.00           (13,286,810.00)          -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             422,698,175.54         -                             422,698,175.54         422,698,175.54         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 107,500,000.00         262,690,733.19         14,784,589.25           13,286,810.00           459,420,407.00         (13,286,810.00)          844,395,729.44         844,395,729.44         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      

                        (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                     ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564

3

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญั

บาท

หุน้ทุนซือคืน

จดัสรรแลว้



ทุนเรือนหุน้

ทีออก สาํรอง สาํรองหุน้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ทุนซือคืน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2563 107,500,000.00              262,690,733.19              8,000,000.00                  -                                 61,481,617.95                -                                 439,672,351.14              

การเปลยีนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 (11,518,290.45)              -                                 (11,518,290.45)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 107,500,000.00              262,690,733.19              8,000,000.00                  -                                 49,963,327.50                -                                 428,154,060.69              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2564 107,500,000.00              262,690,733.19              8,000,000.00                  -                                 49,963,327.50                -                                 428,154,060.69              

การเปลยีนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 -                                 -                                 2,750,000.00                  -                                 (2,750,000.00)                -                                 -                                 

หุน้ทุนซือคืนระหว่างปี 24 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (13,286,810.00)              (13,286,810.00)              

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น -                                 

สาํรองหุน้ทุนซือคืน 25 -                                 -                                 -                                 13,286,810.00                (13,286,810.00)              -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 233,599,367.30              -                                 233,599,367.30              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 107,500,000.00              262,690,733.19              10,750,000.00                13,286,810.00                267,525,884.80              (13,286,810.00)              648,466,617.99              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      

                        (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                     ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

 4

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564

บาท

รวมยงัไม่ไดจ้ดัสรรส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จดัสรรแลว้

หุน้ทุนซือคืน



หมายเหตุ 2564  2563 2564  2563

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 319,636,917.38         238,205,630.61         310,271,335.45         215,627,830.84         

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 8 622,999,582.31         -                            -                            -                            

รายไดอื้น

เงินปันผลรับ 13 -                            -                            192,598,395.00         -                            

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น -                            203,373.58                249,999.00                147,299.81                

รายไดอื้น 10,247,281.43           4,339,793.18             5,576,405.82             7,410,759.37             

         รวมรายได้ 952,883,781.12         242,748,797.37         508,696,135.27         223,185,890.02         

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการให้บริการ 198,616,879.27         180,224,527.62         189,674,461.82         161,558,561.64         

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 116,929,766.47         -                            -                            -                            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 19,784,069.56           15,258,352.01           16,209,760.71           14,009,316.73           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 84,174,003.52           63,118,324.94           65,122,112.98           58,874,104.12           

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 1,821,920.65             -                            -                            -                            

        รวมค่าใชจ่้าย 421,326,639.47         258,601,204.57         271,006,335.51         234,441,982.49         

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 531,557,141.65         (15,852,407.20)         237,689,799.76         (11,256,092.47)         

ตน้ทุนทางการเงิน 8,754,266.59             1,541,544.96             1,858,323.60             951,144.81                

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 522,802,875.06         (17,393,952.16)         235,831,476.16         (12,207,237.28)         

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 26.1 , 26.2 100,104,699.52         (786,799.69) 2,232,108.86             (688,946.83)              

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 422,698,175.54         (16,607,152.47)         233,599,367.30         (11,518,290.45)         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 422,698,175.54         (16,607,152.47)         233,599,367.30         (11,518,290.45)         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                            -                            -                            

422,698,175.54         (16,607,152.47)         233,599,367.30         (11,518,290.45)         

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพนืฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 1.97                          (0.08)                         1.09                          (0.05)                         

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 28 214,735,149 215,000,000 214,735,149 215,000,000

ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      ลงชือ …………………………………………… กรรมการ      

                                                                                       (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                 ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

5

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม



2564  2563 2564  2563

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 422,698,175.54         (16,607,152.47)          233,599,367.30         (11,518,290.45)          

กาํไรเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 422,698,175.54         (16,607,152.47)          233,599,367.30         (11,518,290.45)          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 422,698,175.54         (16,607,152.47)          233,599,367.30         (11,518,290.45)          

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                 -                                 -                                 -                                 

422,698,175.54         (16,607,152.47)          233,599,367.30         (11,518,290.45)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ ......................................................................  กรรมการ ลงชือ ......................................................................  กรรมการ

(นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                    ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

6

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564



2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 422,698,175.54          (16,607,152.47)           233,599,367.30          (11,518,290.45)           

ปรับรายการกระทบทีกาํไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสือมราคา 21,319,636.39            18,230,498.55            14,170,421.58            14,407,443.98            

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11,934,904.15            6,425,230.54              6,187,484.41              4,513,107.45              

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,262,831.28              940,664.84                 1,257,895.43              940,664.84                 

ขาดทุน(กาํไร)จากการขายทรัพยสิ์น 1,821,920.65              (203,373.58)                (249,999.00)                (147,299.81)                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 115.00                        -                              -                              -                              

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) 411,097.82                 425,979.30                 418,991.82                 188,765.00                 

หนีสูญไดรั้บคืน (147,172.10)                -                              (39,400.00)                  -                              

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (174,161.53)                -                              -                              -                              

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,269,416.00              1,609,524.99              1,823,271.00              1,357,474.99              

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 135,054.67                 1,898,134.18              135,054.67                 1,898,134.18              

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน(โอนกลบั) (490,675.67)                -                              -                              -                              

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 100,104,699.52          (786,799.69)                2,232,108.86              (688,946.83)                

ตน้ทุนทางการเงิน 8,754,266.59              1,541,544.96              1,858,323.60              951,144.81                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลียนแปลง-

-ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 571,900,108.31          13,474,251.62            261,393,519.67          11,902,198.16            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน  30,836,833.35            (9,512,983.97)             23,918,056.70            (12,134,912.35)           

ลูกหนีหมุนเวียนอืน - กิจการอืน 485,504.42                 372,961.03                 526,207.58                 349,134.45                 

ลูกหนีหมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 93,936.00                   (81,605.00)                  (192,843,178.55)         (480,041.27)                

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (212,008,683.63)         29,310,309.45            (3,120,350.19)             26,163,927.09            

สินคา้คงเหลือ (1,248,165.77)             (2,322,004.58)             1,628,300.67              (2,815,819.26)             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,836,786.09)             391,667.01                 (3,529,896.32)             1,048,371.22              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,072,679.34              (178,843.34)                2,122,679.34              (276,843.34)                

หนีสินดาํเนินงาน เพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 3,160,519.30              (35,859,874.29)           3,153,226.50              (34,449,612.63)           

หนีสินหมุนเวียนอืน 43,391.49                   (1,773,364.90)             139,708.12                 (1,237,112.58)             

จ่ายหนีสินผลประโยชน์พนกังาน (456,247.00)                -                              (456,247.00)                -                              

เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 4,836,480.65              -                              -                              -                              

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 396,879,570.37          (6,179,486.97)             92,932,026.52            (11,930,710.51)           

จ่ายดอกเบีย (8,754,266.59)             (1,541,544.96)             (1,858,323.60)             (951,144.81)                

จ่ายภาษีเงินได้ (34,385,249.67)           196,192.75                 (2,045,514.96)             186,222.00                 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 353,740,054.11          (7,524,839.18)             89,028,187.96            (12,695,633.32)           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ ......................................................................  กรรมการ ลงชือ ......................................................................  กรรมการ

             (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                    ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

7

สาํหรับงวดปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

บาท
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายค่าซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดทีไดม้า (149,552,540.14)         -                              (161,000,000.00)         -                              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน-หน่วยลงทุนรับ(จ่าย) -                              -                              -                              -                              

เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนรับ(กองทุน) -                              150,151,708.62          -                              150,146,373.11          

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,492,990.65              261,074.77                 250,000.00                 205,000.00                 

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (22,190,051.68)           (23,506,666.85)           (10,320,618.06)           (22,905,729.75)           

เงินสดจ่ายซือทีดินและสิงปลูกสร้างรอรับโอน -                              -                              -                              -                              

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (43,645.20)                  (2,911,700.00)             -                              (2,911,700.00)             

เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืม - กิจการทีเกียวขอ้งกนัและกิจการอืน (14,000,000.00)           -                              (14,000,000.00)           -                              

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืม - กิจการทีเกียวขอ้งกนัและกิจการอืน -                              -                              15,000,000.00            -                              

เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,991,949.00)             -                              (1,991,949.00)             -                              

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (185,285,195.37)         123,994,416.54          (172,062,567.06)         124,533,943.36          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืม - กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                              -                              -                              4,000,000.00              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 70,000,000.00            -                              70,000,000.00            -                              

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ืมระยะยาว (63,927,531.22)           -                              (63,927,531.22)           -                              

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (10,783,385.14)           (8,388,073.59)             (7,147,316.96)             (5,128,021.74)             

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (13,286,810.00)           -                              (13,286,810.00)           -                              

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (17,997,726.36)           (8,388,073.59)             (14,361,658.18)           (1,128,021.74)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 150,457,132.38          108,081,503.77          (97,396,037.28)           110,710,288.30          

เงินฝากทีมีภาระผูกพนั (3,067,649.50)             -                              (3,067,649.50)             -                              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 186,726,330.98          78,644,827.21            183,990,130.16          73,279,841.86            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 334,115,813.86          186,726,330.98          83,526,443.38            183,990,130.16          

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 12,179,154.87            13,800,432.97            12,179,154.87            9,642,440.74              

หนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึน (12,179,154.87)           (13,800,432.97)           (12,179,154.87)           (9,642,440.74)             

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง) -                              1,364,250.00              -                              1,364,250.00              

หนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึน -                              (1,364,250.00)             -                              (1,364,250.00)             

ลงชือ ......................................................................  กรรมการ ลงชือ ......................................................................  กรรมการ

 (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                    ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )
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บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลบ็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจาํกดั ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท 

บริษทัจาํกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105539075896 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2539  

ต่อมาวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561  มีมติอนุมติัให้แปรสภาพบริษทั เป็นบริษทั

มหาชนจาํกดั เพ่ือนาํหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ทะเบียนเลขท่ี 0107561000269 

ในระหว่างวนัท่ี 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายแก่ประชาชน

และหุ้นสามญัของบริษทัฯ เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

บริษทัฯ ประกอบกิจการหลกั คือ โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง อาชีวเวชศาสตร์ มีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 442 

ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และ สาํนกังานสาขาอีก 6 แห่ง คือสาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 ถนน

บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สาขาท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 9/28 หมู่ 9 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี สาขาท่ี 3 ตั้งอยู ่เลขท่ี 1/194-5 หมู่ท่ี 5 ตาํบลคานหาม อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาขาท่ี 4 

ตั้งอยู ่เลขท่ี 60/31-32 หมู่ท่ี 3 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สาขาท่ี 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 117/12-14 หมู่ท่ี 6 

ตาํบลดอนหัวฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี สาขาท่ี 6 ตั้งอยู่เลขท่ี 126/11-13 หมู่ท่ี 3 ตาํบลหนองตาํลึง อาํเภอ

พานทอง จงัหวดัชลบุรี 

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือ วนัท่ี 20 มีนาคม 2540 ภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษทั จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540029193 

มีสํานกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกั คือ 

จดัเก็บ รวบรวม รับตรวจวิเคราะห์ วิจยัตวัอย่างและส่งตรวจเพ่ือการวินิจฉยัทางการแพทย ์รวมทั้งการรายงานผลสรุป

ให้คาํแนะนาํปรึกษาอนัเก่ียวกบัผลของการตรวจวิเคราะห์ทั้งในและนอกสถานท่ี ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างนํ้ า อากาศ 

และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสาํนกังาน 

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษทัจาํกัด เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2551 ภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105551104540 

มีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 146 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกั

คือ ประกอบกิจการโรงพยาบาล (โรงพยาบาลประชาพฒัน์) 
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจ

ในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

และตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัได้ยกเลิกการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID 19) สําหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563 เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลาการใช้

มาตรการผอ่นปรน ซ่ึงการยกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564 (เป็นวนัท่ีการซ้ือเสร็จสมบูรณ์) บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์

เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อหุ้นในบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั จาํนวนร้อยละ 99.99 ของทุน

จดทะเบียน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือเป็น 100%)  

ผลจากการซ้ือหุ้นในบริษทัดงักล่าว ทาํให้กลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ย เพ่ิมขึ้น 1 บริษทั คือบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย รายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญั ยอดเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั

และทุนเรือนหุ้นของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความ

ในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงิน ท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ช ้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มี

ผลกระทบ อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

1.4.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญาเช่า 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 และ 16 จะไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  มีดงัน้ี 
 

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษทัฯ บนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง การรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามประเภท ดงัน้ี 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา โดยจะ

รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดใ้ห้บริการ หรือเม่ือไดส่้งมอบยาแลว้ และแสดงมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับ

บริการและยาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักส่วนลด ยกเวน้รายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดจ้ากสํานกังานประกนัสังคม

และสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีจะรับรู้รายได้ตามอตัราเหมาจ่าย และอตัราความรุนแรงของโรคต่อ

จาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีขึ้นทะเบียนกบักลุ่มบริษทั 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการ จะบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

รายได้จากการขายสินค้าเวชภณัฑ์  

รายไดจ้ากการขายสินคา้เวชภณัฑ์ จะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึง

ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

2.3 วัสดุส้ินเปลืองคงเหลือ 

วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
 

2.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
 

2.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)             

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร และ ส่วนปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 5 และ 20  ปี 

อุปกรณ์การแพทยแ์ละห้องปฏิบติัการ 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 5 ปี 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
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ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะ

รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
 

2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพย์

ดงัน้ี 

 ปี 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 5 

ฐานลูกคา้ 21 

 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใชป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ย

ค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปี

เป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน 

2.7 ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่ม

บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าเป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทกุปี 

หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กบัหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้นจาก

การรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด

แต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของ

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน และ

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
 

2.8 การรวมธุรกิจ 

การรวมธุรกิจบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงเป็นวนัท่ีโอนอาํนาจควบคุมให้แก่กลุ่มบริษทั  

การควบคุมหมายถึงการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม

ต่างๆ ของกิจกรรมนั้น ในการประเมินการควบคุมกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาถึงสิทธิในการออกเสียงซ่ึงสามารถใช้สิทธิ

นั้นไดใ้นปัจจุบนั  
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กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือโดย 

- มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ บวก 

- มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมให้บริษทัของผูถู้กซ้ือ บวก 

- มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้นๆ หกั 

- มูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

เม่ือผลรวมสุทธิขา้งตน้เป็นยอดติดลบ กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและไดรั้บบริการ ยกเวน้ตน้ทุนใน

การจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ีจะรับรู้โดยนาํไปเป็นส่วนลดจากส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นทุนหรือหุ้นกูท่ี้

ออก (ถา้มี) 

2.9 เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 

เงินอุดหนุนจากสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ในเบ้ืองตน้จะรับรู้เป็นเงินอุดหนุน

รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑท่ี์เป็นระบบและสมเหตสุมผลตลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็น เพ่ือจบัคู่

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.10 หุ้นทุนซ้ือคืน 

หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด หากราคา

ขายของหุ้นซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯ จะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนและ

หากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืนบริษทัฯ จะนาํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือ

คืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 

2.11 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ ควบคุม 

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2.12 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือรายการ

ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิง

กบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 

ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

2.13 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษัท  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจ้าง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ

ผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของ

กาํไรขาดทุนตลอดอายุการทาํงานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน

น้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 

อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

กลุ่มบริษทั  รับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในส่วนของกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือบริษทัฯ และบริษทัย่อยแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการเลิก

จา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการ

สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการแกไ้ขโครงการหรือ

ลดขนาดโครงการ หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

2.14 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้

2.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือคา้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

สาํหรับตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงคอ่ื์น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือ ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
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กรณีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ผลกาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการ

อย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ขึ้นอยู่กบัความเป็นสาระสําคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

2.16 สัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือโดยสัญญาเช่าจะเป็น

สัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ําหรับ

ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้เช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุน

ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรง

เร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และ

หกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและ ขนยา้ย

สินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทั

เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

จนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสัุญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา

เช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา

เช่านั้นไม่สามารถกาํหนดได ้หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการใชว้ิธีดอกเบ้ียที่

แทจ้ริงและลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ีย

จากหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบกาํไรขาดทุน นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
 

- การจ่ายชาํระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี สัญญา

เช่าเร่ิมมีผล 

- จาํนวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือก

ในการยกเลิกสัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญา

เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

2.17 กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญั

ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  ณ  วนัส้ินงวดบญัชี 
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3. การซ้ือธุรกิจ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 อนุมติัให้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง

ในวงเงินไม่เกิน 161 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั 

(มหาชน) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 133 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทั

โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งชาํระเงินให้แก่บริษทัผูข้ายเพ่ือนาํไปซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้างจาํนวน 5 โฉนด และรถยนตย่ี์ห้อเบนซ์จาํนวน 3 คนัจากโรงพยาบาลดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 28 ลา้นบาท และ

บริษทัฯ ยงัมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีตกลงกนัในสัญญาอีกหลายประการ และภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีการซ้ือขาย

หุ้นเสร็จสมบูรณ์ (10 เมษายน 2564) ผูข้ายตกลงรับผิดชาํระหน้ีค่าภาษีอากร หน้ีอนัเกิดจากการละเมิด หน้ีอนัเกิดจากการทาํ

นิติกรรมสัญญาของผูข้ายและ/หรือของบริษทัฯ อนัมิไดมี้การบนัทึกไวใ้นงบการเงินของบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั 

ซ่ึงเป็นหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นก่อนวนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ แทนบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย์ จํากัด หากพน้กําหนด

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดชอบหน้ีในขอ้น้ี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้เขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั สุขสวสัด์ิ

การแพทย ์จาํกดั จาํนวนรวม 360,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดจาก

ผูข้าย ในราคาซ้ือขายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 161 ลา้นบาท 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัฯ เร่ิมดาํเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา เช่น การชาํระค่าซ้ือหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการ 

และกาํหนดวนัรับโอนอาํนาจควบคุมกิจการในวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายไดป้ฏิบติัการในสัญญา

ครบถว้นแลว้ ดงันั้นการซ้ือดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564  

การซ้ือธุรกิจน้ีเขา้เง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  ซ่ึงกาํหนดให้บนัทึกสินทรัพย์

ท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถา้มี) บริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพ่ือหา

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2564 ผูป้ระเมินราคาอิสระไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาแลว้

เสร็จ ดงันั้นบริษทัฯ จึงปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัซ้ือ เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง

และสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจในช่วงระยะเวลาการวดัมูลค่าไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ 
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ณ วนัซ้ือ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้แก่ผูซ้ื้อ สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมามูลค่าท่ีรับรู้สําหรับ

มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ก่อนท่ีจะมีการ

รวมธุรกิจ มีดงัน้ี 

 บาท 

 มูลค่าท่ีรับรู้ 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ 161,000,000.00 

บวก มูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ ของเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทั ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ - 

บวก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ - 

รวม 161,000,000.00 

หกั มูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  

สินทรัพยท่ี์ระบุได ้  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,447,459.86 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,653,357.18 

- สินคา้คงเหลือ 5,706,121.12 

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 295,838.16 

- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,987,845.84 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 153,152,183.81 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 48,685,444.98 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,677,000.00 

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,307,911.20 

หน้ีสินท่ีระบุได ้  

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (23,608,638.39) 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า (154,027,718.52) 

- เงินกูยื้มระยะส้ัน (14,000,000.00) 

- ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (8,591,732.39) 

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (973,835.00) 

- ประมาณการหน้ีสินท่ีถูกเรียกคืน (2,249,587.58) 

- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (8,720,000.00) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได ้- ท่ีไดรั้บ 44,741,650.27 

ค่าความนิยม 116,258,349.73 

 

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเห็นว่าบริษทัดงักล่าวมีความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละมีผล

กาํไร ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ 
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เงินสดสุทธิท่ีบริษทั จ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

   ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  161,000,000.00 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามสัดส่วนของบริษทัฯ  (11,447,459.86) 

เงินท่ีจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดม้า  149,552,540.14 

 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือธุรกิจเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 5.76 ล้านบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและไดรั้บบริการ 

กลุ่มบริษทัไดน้าํสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ (วนัท่ี 10 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(ก) สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2564 

 หมายเหตุ  บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   246,923,990.93 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ   721,670.00 

ลูกหน้ีอ่ืน   84,621.92 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน    224,475,434.71 

สินคา้คงเหลือ   9,355,813.11 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   527.04 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   19,115,178.41 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ   148,331,582.55 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ   4,650,835.04 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   1,991,690.75 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   6,727,000.00 

รวมสินทรัพย ์   662,378,344.46 

    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   25,627,226.87 

เงินปันผลคา้งจ่าย   192,600,000.00 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   1,203,314.52 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   74,165,159.92 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22  1,758,911.91 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   152,998,519.70 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,123,677.00 

เงินอุดหนุนรอการรับรู้   4,836,480.65 

รวมหน้ีสิน   454,313,290.57 
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(ข) ผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  บาท 

  ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 

   ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  622,999,582.31 

รายไดอ่ื้น  7,212,662.95 

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  (116,929,766.47) 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (2,921,777.38) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  (14,595,687.58) 

ตน้ทุนทางการเงิน  (6,752,227.52) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  (98,229,382.69) 

กาํไร (ขาดทุน)   390,783,403.62 

 

(ค) คดีความ 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผูม้าใช้บริการขอ้หาผิด

สัญญารักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรัพย ์21.28 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ

ตน้เงินดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่โจทก ์ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหว่างการไกล่เกล่ีย ให้

การ และสืบพยาน บริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัซ้ือธุรกิจ เน่ืองจากผูบ้ริหารและท่ีปรึกษา

กฎหมายของกลุ่มบริษทัมีความมัน่ใจว่าบริษทัยอ่ยจะชนะคดีดงักล่าว 
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4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 

บริษทั และบริษทัย่อย มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี  

 

 

บริษทั 

  

 

ประเภทธุรกิจ 

  

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

 ร้อยละการถือหุ้น 

   ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563     

บริษัทย่อย         

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 

 

 

 ให้บริการตรวจ

วิเคราะห์

 

 ถือหุ้นและ 

มีกรรมการร่วมกนั 

 99.99  99.99 

 

 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั  ประกอบกิจการ

โรงพยาบาล 

 ถือหุ้นและ 

มีกรรมการร่วมกนั 

 99.99  - 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน         

โรงพยาบาลองครักษ ์  โรงพยาบาล  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  มหาวิทยาลยั  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

บริษทั สิงห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน)  ลงทุนและพฒันา

 

 มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  รับประกนัวินาศภยั  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

บริษทั แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จาํกดั

 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน  มีกรรรมการร่วมกนั  -  - 

         

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน         

นายสิทธิวฒัน์ กาํกดัวงษ ์    กรรมการ  -  - 

นางสาวปรมากรณ์ ปวโรจน์กิจ    กรรมการ  -  - 

นายธิบดี มงัคะลี    กรรมการ  -  - 
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4.1 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงเก่ียวข้องกับบริษทัฯ โดยการถือหุ้นและการมี 

ผูถื้อหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ  

กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน  อตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา โดยอา้งอิงจากราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ

  

 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาตามท่ีถูกเรียกเก็บจากภาครัฐ โดยจดัสรรค่าใชจ้่ายใหบ้ริษทัยอ่ย  

   

 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น  ราคาตลาด 

  รายไดค้่าบริการ  ราคาท่ีตกลงกนั 

รายไดค้่าบริหารจดัการ  ราคาท่ีตกลงกนั 

รายไดจ้ากการขายวคัซีน  ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการขายชุดตรวจ COVID-19  ราคาท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย  ราคาตลาด  

ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน  ราคาตลาด 
 

ในระหว่างปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษทัย่อย (ซ่ึงไดต้ดัออก

แลว้ในการจดัทาํงบการเงินรวม) และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั) รายการธุรกิจท่ีมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย  
       

รายไดจ้ากการบริการ  -  -  776,157.94  400,016.80 

รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน  -  -  297,079.02  336,299.88 

รายไดค้่าบริหารจดัการ  -  -  1,500,000.00  1,842,000.00 

รายไดอ่ื้น  -  -  1,476,801.37  504,568.50 

เงินปันผลรับ  -  -  192,598,395.00  - 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  320,109.56  243,915.29 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

รายไดค้่าบริการ  275,625.00  381,455.00  275,625.00  381,455.00 

ค่าท่ีปรึกษา  3,440,050.00  2,637,500.00  2,584,050.00  2,637,500.00 
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4.1.1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

เป็นตน้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร มีรายการดงัน้ี 

  บาท 

  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  13,672,000.00  11,564,000.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  770,655.00  642,150.00 

 รวม  14,442,655.00  12,206,150.00 

 

4.2 ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย  
      

 

เงินทดรองจ่าย         

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั  -  -  -  464,547.73 

ลูกหน้ีอ่ืน         

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั  -  -  33,618.12  - 

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั  -  -  769,649.16  - 

 รวม  -  -  803,267.28  464,547.73 

เงินปันผลคา้งรับ         

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั  -  -  192,598,395.00  - 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง         

ค่าบริการคา้งรับ         

โรงพยาบาลองครักษ ์  -  93,936.00  -  93,936.00 

 รวม  -  93,936.00  -  93,936.00 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บคุคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

-  93,936.00  193,401,662.28  558,483.73 
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4.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน-กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 
 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563  

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างปี  

ลดลง 

ระหว่างปี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

บริษัทย่อย  
      

 

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็  

 เซ็นเตอร์ จาํกดั 
 

4,000,000.00  -  (1,000,000.00)  3,000,000.00 

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั  -  14,000,000.00  (14,000,000.00)  - 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  

กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4,000,000.00  14,000,000.00  (15,000,000.00)  3,000,000.00 
 

บริษทัฯ มีเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเม่ือทวงถาม 

อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25% ของสถาบนัการเงิน 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินสดในมือ  763,089.00  519,593.00  458,735.00  466,138.00 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์

 และกระแสรายวนั 
 

333,352,724.86  186,206,737.98  83,067,708.38  183,523,992.16 

  รวม  334,115,813.86  186,726,330.98  83,526,443.38  183,990,130.16 
 

บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.125 - 0.500 ต่อปี 
 

6. ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้  35,031,750.31  64,692,655.65  33,307,651.84  57,203,808.54 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

 คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

(1,214,591.92)  (803,494.10) 
  

(985,271.62)  (566,279.80) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  33,817,158.39  63,889,161.55  32,322,380.22  56,637,528.74 
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ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ ดงักล่าวจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ตัว๋เงินรับ  298,758.55  2,913,403.45  298,758.55  2,824,405.45 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  24,637,165.99  42,492,551.51  24,519,786.99  37,306,701.29 

เกินกาํหนดชาํระ:     
 

   

ระหว่าง  1 ถึง  60 วนั  4,044,407.70  9,839,372.99  3,084,816.50  8,146,722.50 

ระหว่าง 61 ถึง  90 วนั  1,425,231.97  2,799,335.50  1,114,134.00  2,799,335.50 

ระหว่าง 91 ถึง 365 วนั  3,760,686.00  5,857,521.20  3,703,976.00  5,628,364.00 

มากกว่า 365 วนั  865,500.10  790,471.00  586,179.80  498,279.80 

รวมลูกหน้ีการคา้  35,031,750.31  64,692,655.65  33,307,651.84  57,203,808.54 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

 คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

(1,214,591.92) 
 

(803,494.10) 
 

(985,271.62) 
 

(566,279.80) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  33,817,158.39  63,889,161.55  32,322,380.22  56,637,528.74 

 

7. ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  371,005.18  419,367.61  331,468.98  418,292.09 

ค่าใชจ้่ายล่วงหนา้อ่ืน  363,934.75  203,489.74  286,903.01  164,864.48 

ลูกหน้ีเงินยืมพนกังาน  682,852.00  897,000.00  682,852.00  897,000.00 

อ่ืน ๆ  15,000.00  40,389.00  15,000.00  4,225.00 

  รวม  1,432,791.93  1,560,246.35  1,316,223.99  1,484,381.57 
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8. สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน เป็นสิทธิท่ีกิจการจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกบับริการท่ีไดใ้หก้บัลูกคา้

แลว้ โดยสิทธิดงักล่าวมีระยะเวลาไม่เกินรอบระยะเวลาดาํเนินงานตามปกติของกิจการหรือไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับจากมูลค่างานท่ีเสร็จแลว้แต่ยงัไม่เรียกเก็บเงินจากลูกคา้ยอดสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน ์ (ก) 224,475,434.71  -  -  - 

ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ (ข) 47,744,306.59  44,606,456.40  47,744,306.59  44,606,456.40 

ธุรกิจตรวจวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  20,000.00  -  -  - 

 รวม  272,239,741.30  44,606,456.40  47,744,306.59  44,606,456.40 

 

(ก) ธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ 

ยอดสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเป็นรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ โดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 12 เดือน ผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทัได้ประมาณรายไดค้า้งรับดงักล่าวจากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงานประกนัสังคมและ

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

 หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2564 

    

1)   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับปี 2564  199,316,561.15 

2)    รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับปี 2562 และ 2563 31.4  25,158,873.56 

รวม  224,475,434.71 
 

1)   เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดรั้บจดัสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์

จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ิมจาํนวน 12.96 ลา้นบาท แต่สาํนกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไดมี้หนังสือแจง้การชะลอการโอนเงินค่าบริการดงักล่าว โดยระบุว่าบริษทัย่อยมีหน้ี

ค่าบริการทางการแพทยจ์ากการเรียกคืนเงินจดัสรรล่วงหนา้หรือไดรั้บจดัสรรไวสู้งเกินไป 
 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดต้รวจสอบขอ้มูลแลว้ว่าบริษทัย่อยไม่มีหน้ีสินคงคา้งใดๆ กบั สปสช. 

ตามหนังสือแจง้การชะลอการโอนเงินดงักล่าว ดงันั้นบริษทัย่อยจึงรับรู้รายไดค้่าบริการทางการแพทยด์งักล่าว

จาํนวน 12.96 ลา้นบาท และไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินตามหนงัสือ สปสช. ท่ีอา้งถึง และเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
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บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระเงินค่าบริการทางการแพทยด์งักล่าวท่ี สปสช. ไดท้ยอยจ่ายชาํระเป็นจาํนวน 11.02 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คงเหลือรายไดค้า้งรับดงักล่าวจาํนวน 1.94 ลา้นบาท 
 

2)   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับปี 2562 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 

2.1) รายไดต้ามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั (บริษทัย่อย) กบัสํานักงาน

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จาํนวน 3 ฉบบัท่ีจดัทาํขึ้นเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 และ 28 ธันวาคม 2564 ซ่ึงเกิดจาก 

สปสช. ระงบัการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการทางการแพทย ์(โครงการคดักรอง Matabolic) ปีงบประมาณ 2562 ท่ีพ่ึงจ่าย

ให้แก่โรงพยาบาลประชาพฒัน์ และอินทชัเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาประชาอุทิศ และสาขาราษฎร์บูรณะ ซ่ึงเป็น

สถานพยาบาลของบริษทัย่อย ตามขอ้กาํหนดในสัญญา จาํนวนรวม 18.41 ลา้นบาท และยึดเงินหลกัประกนัสัญญาจาํนวน

รวม 0.55 ลา้นบาท คู่สัญญาตกลงระงบัขอ้พิพาทโดยบริษทัยอ่ย ยอมชดใชค้่าเสียหายและเงินท่ีตอ้งคืนให้ สปสช. จาํนวน

รวม 0.74 ลา้นบาท (บริษทัย่อยไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนไวใ้นงบการเงินแลว้จาํนวน 0.49 ลา้นบาท ตามท่ี

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22) และตกลงชําระเงินค่ารักษาพยาบาลของผู ้ป่วยท่ีส่งต่อให้ทาง

สถานพยาบาลอ่ืนท่ีรับส่งต่อและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณะสุขจาํนวนรวม 0.53 ลา้นบาท โดยยินยอมให้ 

สปสช. หกัเงินท่ีจะไดรั้บจาํนวนรวม 18.96 ลา้นบาท ไปชาํระค่าความเสียหายและเงินท่ีตอ้งคืนให้ สปสช.ดงักล่าว และ

เงินคงเหลือจาํนวนรวม 17.69 ล้านบาท สปสช.ตกลงคืนให้บริษทัย่อยโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ือบริการสาธารณะสุขตามโครงการหรือกิจการคดักรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคในกลุ่ม

ภาวะเมตาบอลิก และทนัตกรรมยงัไม่ครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจพบจากการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ือบริการสาธารณะ

สุขตามโครงการดงักล่าว ปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงอยู่ระหว่างตรวจสอบ ดงันั้น บริษทัย่อยตกลงให้ สปสช. นาํเงิน

คงเหลือท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บคืนดงักล่าวจาํนวน 1.70 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัความเสียหายท่ีอาจตรวจพบแก่ 

สปสช. ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือมั่นว่าเงินดังกล่าวจะได้รับคืนจึงไม่ได้บนัทึกประมาณการค่าความเสียหายไวใ้น 

งบการเงิน 
 

2.2) รายได ้OP Refer ปี 2562 และ 2563 ตามระบบ E-Claim ของ สปสช. ท่ีบริษทัย่อย ยงัไม่เคยรับรู้รายไดใ้นปีท่ีเกิด

รายการจาํนวนรวม 6.97 ลา้นบาท 
 

ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงรับรู้รายไดสุ้ทธิและรายไดค้า้งรับตามท่ีกล่าวไวข้อ้ 2.1) และขอ้ 2.2) จาํนวนรวม 25.16 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

(ข) ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ 

ยอดสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาส่วนหน่ึงเป็นรายได้ค้างรับตาม “สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ” ท่ีบริษทัฯ ลงนามกบัสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (“สปสช.”) สาํหรับปีงบประมาณ 

2562 และ 2563 ซ่ึงกาํหนดประเภทและอัตราการให้บริการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะให้บริการแก่ผูรั้บตรวจเป็น

รายบุคคลและรายงานผลการตรวจพร้อมค่าบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ “สปสช.” ท่ีกาํหนดไว ้และ 

“สปสช.” จะตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแต่ละราย และรวบรวมสรุปยอดเงินท่ีจะจ่ายชาํระแก่บริษทัฯ เป็นช่วงๆ โดยจ่าย

ชาํระเดือนละคร้ังในเดือนถดัไป ทั้งน้ี “สปสช.” จะสุ่มเรียกเอกสารต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความครบถว้นอย่างน้อยปีละคร้ัง 

การดาํเนินงานตามสัญญาสําหรับปีงบประมาณ 2562 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการและรับชาํระเงินจาก “สปสช.” ครบถว้นแลว้เป็น

จาํนวนเงิน 7,127,087.68 บาท และในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บการสุ่มตรวจสอบจาํนวน 2 คร้ัง จาก “สปสช.” และ “สปสช.” มี

หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้กลบัมาว่าบริษทัฯ ผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งทุกคร้ัง สาํหรับการดาํเนินงานตามสัญญาของ

ปี 2563 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการไปแลว้ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นจาํนวนเงิน 6,664,970.00 บาท และไดรั้บชาํระเงิน 
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ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นจาํนวนเงิน 4,726,580.00 บาท มียอดคงคา้งชาํระอีกเป็นจาํนวนเงิน 2,006,690.00 บาท ซ่ึง

เกิดจากการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับการตรวจระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 (บางส่วน) และเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 

2563 ทั้งจาํนวน  
 

ต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจาก “สปสช.” ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 เร่ืองบอกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุข มีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยสาเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเกิดจากข่าวการทุจริตเก่ียวกบัการให้บริการสาธารณสุขของ

โรงพยาบาลและหน่วยบริการหลายราย และ สปสช. ไดเ้รียกเอกสารการให้บริการจากโรงพยาบาล และหน่วยบริการต่างๆ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเป็นการทั่วไป ซ่ึงบริษทัฯ เป็นหน่ึงในจาํนวนรายท่ี “สปสช.” เรียกตรวจสอบตาม

หนังสือลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดจากบริษทัฯ และต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนังสือบอกเลิก

สัญญาดงักล่าว โดย “สปสช.” แจง้เหตุแห่งการยกเลิกสัญญาเป็น 10 ประการ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่ทราบว่ามีผูรั้บบริการรายใดท่ี

ผิดเง่ือนไขจนเป็นเหตุของการเลิกสัญญา 
 

อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีหนงัสือลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เพ่ืออุทธรณ์และขอต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขต่อ “สปสช.” 

ต่อมา วนัท่ี 20 มกราคม 2564  “สปสช.” มีหนังสือแจ้งเรียกเงินค่าบริการปี 2562 ท่ีชําระแก่บริษัทฯแล้วจํานวนเงิน 

4,321,700.00 บาท คืนจากบริษทัฯ และในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือขอรายละเอียดในการเรียกคืนเงิน

ดงักล่าว 
 

ต่อมาวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือถึง “สปสช.” เพ่ือยืนยนัการปฏิบติังานตามสัญญาท่ีมีกบั “สปสช.” 

อยา่งครบถว้นและขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษทัฯ  
 

ต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจาก “สปสช.” ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 เร่ืองการขอความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณาทบทวน

รายละเอียดการหักลบค่าบริการทางการแพทย ์โดยอ้างถึงหนังสือท่ีทางบริษทัส่งเพ่ือขอให้ทาง “สปสช” พิจารณา

ทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษทัฯ ลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยทาง “สปสช” ตอบกลบัว่า มีการตรวจสอบ

เวชระเบียน กิจกรรมกลุ่มเส่ียง ปีงบประมาณ 2562 ไม่ถูกตอ้ง จึงมีการเรียกเงินคืนในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ และชะลอ

การโอนเงินไดท้ั้งหมด ทั้งน้ีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาความเสียหาย ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

ตามจาํนวนท่ี “สปสช” มีหนงัสือแจง้เรียกเก็บค่าบริการปี 2562 จาํนวน 4,321,700 บาทไวใ้นงบการเงินแลว้  
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 บริษทัได้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกับสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.) สําหรับค่าเสียหายในปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 3,625,272.64 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายท่ีตรวจสอบพบจากการ

ตรวจสอบบริการ PP Metabolic จาํนวน 3,074,900 บาท และค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบเวชระเบียน จาํนวน 550,372.64 บาท   

โดย สปสช.นาํยอดดงักล่าวไปหักกลบกบัค่าใชจ้่ายเพ่ือบริการสาธารณะสุขหรือค่าบริการทางการแพทยท่ี์พึงจ่ายให้บริษทั

ซ่ึงไดร้ะงบัการจ่ายไวจ้าํนวน  2,006,690 บาท คงเหลือเป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัตอ้งชาํระให ้สปสช. จาํนวน 1,618,582.64 บาท ซ่ึง

บริษทัไดช้าํระแลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564  
 

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ทางสปสช.ไดเ้รียกเอกสารหลกัฐานค่าใชจ้่ายเพ่ือการบริการสาธารณสุขตามโครงการ

หรือกิจกรรมคดักรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคภาวะเมตาบอลิกและทันตกรรมของปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบ  พร้อมกบัการวางหนงัสือคํ้าประกนัความเสียหายของปี 2563 จาํนวนเงิน 3,206,800 บาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่า

หาก สปสช.ตรวจสอบเอกสารปี 2563 และพบความเสียหายให้ สปสช.ยึดหลกัประกนัน้ี ชดใชค้วามเสียหายดงักล่าวไดท้นัที 

ซ่ึงบริษทัไม่ไดบ้นัทึกจาํนวนเงินดงักล่าวไวใ้นงบการเงินของบริษทั ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่ายอดการคํ้าประกนัดงักล่าวจะ

ไดรั้บคืนเน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารให้ สปสช.ตรวจครบถว้นตามท่ีแจง้มา 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน – กิจการอ่ืน 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน - กิจการอ่ืน  -  -  14,000,000.00  - 

หกั โอนไปเป็นเงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

-  -  (14,000,000.00)  - 

  รวม  -  -  -  - 

บริษทัฯ มีเงินให้กูยื้มระยะส้ัน กบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเม่ือทวงถาม

พร้อมอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25%  ของสถาบนัการเงิน 

 
 

10. สินค้าคงเหลือ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

งานบริการระหว่างดาํเนินงาน  302,416.64  1,546,540.94  302,416.64  811,077.80 

วสัดุทางการแพทย ์  5,796,268.79  5,929,964.58  4,423,390.87  5,737,165.50 

ยาและเวชภณัฑ์  9,575,402.95  1,387,153.03  1,639,098.11  1,387,153.03 

อุปกรณ์ทางการแพทยส์าํรอง         

 และเคร่ืองแบบพนกังาน  6,313.00  12,360.00  6,313.00  12,360.00 

วสัดุส้ินเปลืองสาํนกังาน  1,011,184.24  861,280.18  809,517.22  861,280.18 

  รวม  16,691,585.62  9,737,298.73  7,180,735.84  8,809,036.51 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายล่วงหนา้  2,766,060.18 
 4,424,299.83  2,284,552.94  4,393,661.62 

ภาษีนิติบคุคลอยูร่ะหว่างขอคืน  6,008,639.41  6,856,780.51  5,280,337.71  5,280,337.71 

เงินมดัจาํ  5,639,005.00  -  5,639,005.00  - 

  รวม  14,413,704.59  11,281,080.34  13,203,895.65  9,673,999.33 
 

12. เงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 

 
บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค ํ้าประกนัวงเงินบตัรเติมนํ้ามนั   500,000.00  500,000.00 

ค ํ้าประกนัสาธารณูปโภค   159,250.00  159,250.00 

ค ํ้าประกนัฉีดวคัซีน   -  139,150.50 

ค ํ้าประกนัความเสียหาย  8 3,206,800.00  - 

ค ํ้าประกนัค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ่   3,000,000.00  3,000,000.00 

 รวม  6,866,050.00  3,798,400.50 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
       เงินปันผลรับ 

  ทุนท่ีออก  สัดส่วนของการถือหุ้น  วิธีราคาทุน  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

  และ  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 

 31 ธนัวาคม 

  ชาํระแลว้  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทั  ลา้นบาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็               

 เซ็นเตอร์ จาํกดั  3.00  99.99  99.99  3,000,000.00  3,000,000.00  -  - 

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั  36.00  99.99  -  161,000,000.00            -  192,598,395.00  - 

รวม        164,000,000.00  3,000,000.00  192,598,395.00  - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน    
 

   -  -  -  - 

สุทธิ        164,000,000.00  3,000,000.00  192,598,395.00  - 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 535 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 192.6 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 28 มกราคม 2565 แลว้ 
 

14. เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซ้ือหุ้นบริษัทอ่ืน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 อนุมติัให้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน

วงเงินไม่เกิน 161 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกับบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 133 ล้านบาท นอกจากน้ีบริษทัโรงพยาบาล

อินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งชาํระเงินให้แก่บริษทัผูข้ายเพ่ือนาํไปซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 

5 โฉนด และรถยนต์ย่ีห้อเบนซ์จาํนวน 3 คนัจากโรงพยาบาลดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 28 ลา้นบาท และบริษทัฯ ยงัมีหน้าท่ี

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีตกลงกนัในสัญญาอีกหลายประการ และผูข้ายตกลงรับผิดชาํระหน้ีค่าภาษีอากร หน้ีอนัเกิดจากการ

ละเมิด หน้ีอนัเกิดจากการทาํนิติกรรมสัญญาของผูข้ายและ/หรือของบริษทัฯ อนัมิไดมี้การบนัทึกไวใ้นงบการเงินของบริษทั สุข

สวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั ซ่ึงเป็นหน้ีท่ีไดเ้กิดขึ้นก่อนวนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ นบัแต่วนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แทน

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั หากพน้กาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดชอบ

หน้ีในขอ้น้ี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้เขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการ

ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั จาํนวนรวม 360,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ซ่ึงคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดจากผูข้าย ในราคาซ้ือขายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 161 ลา้นบาท 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัฯ เร่ิมดาํเนินการต่าง ๆ  ตามสัญญา เช่น การชาํระค่าซ้ือหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการ และกาํหนด

วนัรับโอนอาํนาจควบคุมกิจการในวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ี ผูซ้ื้อและผูข้ายไดป้ฏิบติัการในสัญญาครบถ้วนแล้ว 

ดงันั้นในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) สําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จึงไดร้วมงบการเงินของบริษทัฯท่ีซ้ือมาตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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15. ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

 
  งบการเงินรวม     (หน่วย:บาท) 

 หมายเหตุ 

 

ท่ีดิน   

อาคาร และส่วน

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง   

 อุปกรณ์การแพทย์

และห้องปฏิบติัการ    

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

สาํนกังาน    

 เคร่ืองตกแต่ง

สาํนกังาน     ยานพาหนะ  

 
สินทรัพย ์

ระหว่างทาํ 

 

รวม 

ราคาทุน                  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   33,578,736.06  97,123,628.13  146,038,617.25  9,551,887.14  12,138,395.05  14,073,521.26  2,460,565.90  314,965,350.79 

ซ้ือเพ่ิม   1,740,977.28  7,372,461.53  9,179,425.51  780,264.40  433,459.30  -  2,683,463.66  22,190,051.68 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ 3  -  13,966,588.72  29,797,056.84  7,555,549.33  2,886,616.36  2,441,219.21  2,029,855.82  58,676,886.28 

ขาย / ตดัจาํหน่าย   -  -  (13,034,549.19)  (1,904,954.89)  (581,095.10)  (1,410,505.21)  -  (16,931,104.39) 

โอน   -  558,331.22  9,800.00  (121,198.18)  60,424.00  -  (688,187.04)  (180,830.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   35,319,713.34  119,021,009.60  171,990,350.41  15,861,547.80  14,937,799.61  15,104,235.26  6,485,698.34  378,720,354.36 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   -  (17,196,895.81)  (119,768,064.53)  (4,940,381.63)  (10,731,504.63)  (11,302,277.98)  -  (163,939,124.58) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   -  (5,351,715.14)  (11,758,142.66)  (2,140,794.67)  (930,575.35)  (1,138,408.57)  -  (21,319,636.39) 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ 3  -  (11,390,849.76)  (24,998,614.12)  (5,608,155.04)  (2,432,616.95)  (2,258,804.57)    (46,689,040.44) 

ขาย / ตดัจาํหน่าย   -  -  8,799,667.19  1,899,405.04  506,504.65  1,410,501.21  -  12,616,078.09 

โอน   -  -  -  9,722.81  -  -  -  9,722.81 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   -  (33,939,460.71)  (147,725,154.12)  (10,780,203.49)  (13,588,192.28)  (13,288,989.91)  -  (219,322,000.51) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
           

 
 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   33,578,736.06  79,926,732.32  26,270,552.72  4,611,505.51  1,406,890.42  2,771,243.28  2,460,565.90  151,026,226.21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   35,319,713.34  85,081,548.89  24,265,196.29  5,081,344.31  1,349,607.33  1,815,245.35  6,485,698.34  159,398,353.85 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ     (หน่วย:บาท) 

 ท่ีดิน  

อาคาร และส่วน

ปรับปรุงส่ิงปลูก

สร้าง  

อุปกรณ์การแพทย์

และห้องปฏิบติัการ  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

สาํนกังาน  

เคร่ืองตกแต่ง

สาํนกังาน  ยานพาหนะ 

 

สินทรัพยร์ะหว่างทาํ  รวม 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,578,736.06  97,123,628.13  107,970,230.89  9,097,146.83  10,522,017.38  13,229,596.03  2,460,565.90 
 

273,981,921.22 

ซ้ือเพ่ิม 1,740,977.28  4,890,408.22  668,314.00  397,695.60  99,759.30  -  2,523,463.66  10,320,618.06 

ขาย / ตดัจาํหน่าย -  -  -  -  -  (1,370,000.00)  -  (1,370,000.00) 

โอน -  558,331.22  -  (171,200.00)  -  -  (558,331.22)  (171,200.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 35,319,713.34  102,572,367.57  108,638,544.89  9,323,642.43  10,621,776.68  11,859,596.03  4,425,698.34  282,761,339.28 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -  (17,196,895.81)  (89,002,909.52)  (4,672,444.71)  (9,337,199.11)  (10,458,353.75)  - 
 

(130,667,802.90) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (4,943,821.98)  (6,288,189.42)  (1,410,386.08)  (572,025.17)  (955,998.93)  -  (14,170,421.58) 

ขาย / ตดัจาํหน่าย -  -  -  -  -  1,369,999.00  -  1,369,999.00 

โอน -  -  -  93.81  -  -  -  93.81 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -  (22,140,717.79)  (95,291,098.94)  (6,082,736.98)  (9,909,224.28)  (10,044,353.68)  -  (143,468,131.67) 

มูลค่าสทธิตามบญัชี                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,578,736.06  79,926,732.32  18,967,321.37  4,424,702.12  1,184,818.27  2,771,242.28  2,460,565.90  143,314,118.32 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 35,319,713.34  80,431,649.78  13,347,445.95  3,240,905.45  712,552.40  1,815,242.35  4,425,698.34  139,293,207.61 
 

ท่ีดินและอาคารจาํนองเป็นหลกัประกนัวงเงินกูจ้าํนวน 70 ลา้นบาท และวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 11 ลา้นบาท 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

   บาท 

 หมายเหต ุ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

บวก เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - ราคาทนุ   -  - 

หกั   ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   (6,425,230.54)  (4,513,107.45) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   7,375,202.43  5,129,333.29 

บวก เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - ราคาทนุ   14,171,103.87  14,171,103.87 

บวก ตน้ทุนส่วนท่ีรับโอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   171,106.19  171,106.19 

บวก เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 3  153,152,183.81  - 

หกั   ลดลงจากการยกเลิกสัญญา- สุทธิ   (1,319,050.66)  - 

หกั   ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   (11,934,904.15)  (6,187,484.41) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   161,615,641.49  13,284,058.94 

 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
    บาท 

     งบการเงินรวม 

 

   ณ วนัท่ี   

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

 

โอน 
 

ณ วนัท่ี 

 หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน    
 

 
 

   
 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์    6,885,340.65  5,125,090.18  -  12,010,430.83 

ฐานลูกคา้  3  -  43,580,000.00  -  43,580,000.00 

ค่าระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา    1,347,800.00  (334,050.00)  9,630.00  1,023,380.00 

รวมราคาทุน    8,233,140.65  48,371,040.18  9,630.00  56,613,810.83 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    (1,958,072.28)  (3,262,831.28)  (9,629.00)  (5,230,532.56) 

สุทธิ    6,275,068.37  45,108,208.90  1.00  51,383,278.27 
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  บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 ณ วนัท่ี   

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

 

โอน 
 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน  
 

 
 

   
 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์  6,885,340.65  -  -  6,885,340.65 

ค่าระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา  1,347,800.00  (358,050.00)  -  989,750.00 

รวมราคาทุน  8,233,140.65  (358,050.00)  -  7,875,090.65 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (1,958,072.28)  (1,257,895.43)  -  (3,215,967.71) 

สุทธิ  6,275,068.37  (1,615,945.43)  -  4,659,122.94 

 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม2563 

เจา้หน้ีการคา้  36,122,687.95  21,491,509.73  16,822,252.80  20,390,704.09 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน         

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  15,155,071.81  6,428,115.98  9,225,555.46  5,823,302.99 

รายไดรั้บล่วงหนา้  3,724,955.24  439,301.44  3,668,955.24  439,301.44 

อ่ืน ๆ  1,595,250.55  1,469,880.71  1,498,864.23  1,409,092.71 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  20,475,277.60  8,337,298.13  14,393,374.93  7,671,697.14 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 56,597,965.55  29,828,807.86  31,215,627.73  28,062,401.23 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ในระบบของ สปสช. แจง้ว่า บริษทัไดรั้บจดัสรรและโอนเงิน สปสช. (โครงการเงินกูเ้พ่ือแกไ้ข

ปัญหา COVID-19) จาํนวน 1,943,600 บาท และจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จาํนวน 737,040 บาท รวมเป็น

ค่าบริการฉีดวคัซีนทั้งส้ิน จาํนวน 2,680,640 บาท แต่ทาง สปสช. ชะลอการโอนเงินดงักล่าวไวเ้พ่ือรอการชาํระทางบญัชี

หรือจนกว่าจะไดห้ลกัฐานครบถว้น จึงจะดาํเนินการหกักลบและหรือโอนเงินคืนบริษทัต่อไป  

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 บริษทัมีหนงัสือแจง้ไปยงั สปสช.ว่า การให้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษทั

ไม่เขา้เกณฑ์เง่ือนไขการจ่ายเงินตามประกาศของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อมาในเดือนธันวาคม 2564 

ทาง สปสช. ไดโ้อนเงินค่าบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ให้ทางบริษทั  2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 22 และ 25 ธันวาคม 2564 

จาํนวน 2,653,833.60 บาท และ 108,424.80 บาท (สุทธิหลงัภาษี) ตามลาํดบั โอนเขา้บญัชีของบริษทัฯ ซ่ึง ณ 31 ธันวาคม 2564 

บริษทัไดบ้นัทึกจาํนวนเงินดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหน้า เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งนาํเงินดงักล่าวโอนคืนให้ทาง สปสช. 

เพราะบริษทัไดเ้รียกเก็บค่าบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 กบัผูรั้บบริการเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2565 

ทางบริษทัมีหนงัสือแจง้ขอคืนเงินจดัสรรค่าบริการฉีดวคัซีนโรคโควิด-19 ไปยงัสปสช. พร้อมทั้งคืนเงินในส่วนน้ีโดยโอนเขา้

บญัชี สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

บวก หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 1,502,280.00  1,502,280.00 

หกั   ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเพ่ิมขึ้นระหว่างปี (138,030.00)  (138,030.00) 

บวก ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่าย 1,541,544.96  951,144.81 

หกั   เงินจ่ายชาํระ (9,929,618.55)  (6,079,166.55) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  14,773,336.10  9,469,940.03 

บวก หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 12,179,154.87  12,179,154.87 

บวก เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 154,027,718.52  - 

บวก ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่าย 7,707,140.28  795,854.82 

หกั   ลดลงจากการยกเลิกสัญญา - สุทธิ (1,493,212.19)  - 

หกั   เงินจ่ายชาํระ (18,490,525.42)  (7,943,171.78) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 168,703,612.16  14,501,777.94 

หกั   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,926,059.97)  (6,722,745.45) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 160,777,552.19  7,779,032.49 
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ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,257,449.60  6,425,230.54  6,187,484.41  4,513,107.45 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีตามสัญญาเช่า 7,707,140.28  1,541,544.96  795,854.82  951,144.81 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน -  1,945,009.65  -  1,945,009.65 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง

มีมูลค่าตํ่า 

       

-  40,446.00 -  40,446.00 

 รวม 18,964,589.88   9,952,231.15  6,983,339.23  7,449,707.91 

 

รายละเอียดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจา่ยชาํระของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

 
บาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
รวม  

ดอกเบ้ีย 

รอตดัจ่าย  เงินตน้  รวม  

ดอกเบ้ีย 

รอตดัจ่าย  เงินตน้ 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ            

- ภายในหน่ึงปี   16,398,297.93  (8,472,237.96)  7,926,059.97  9,120,483.02  (978,585.59)  8,141,897.43 

- เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 43,609,763.90  (32,983,452.87)  10,626,311.03  7,105,702.48  (474,263.81)  6,631,438.67 

- เกินห้าปี 345,336,164.84  (195,184,923.68)  150,151,241.16  -  -  - 

 รวม 405,344,226.67  (236,640,614.51) 
 

168,703,612.16 
 

16,226,185.50 
 

(1,452,849.40) 
 
14,773,336.10 
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บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
รวม  

ดอกเบ้ีย 

รอตดัจ่าย  เงินตน้  รวม  

ดอกเบ้ีย 

รอตดัจ่าย  เงินตน้ 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ            

- ภายในหน่ึงปี   7,393,480.80  (670,735.35)  6,722,745.45  5,794,323.38  (520,126.17)  5,274,197.21 

- เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 8,178,583.95  (399,551.46)  7,779,032.49  4,420,482.75  (224,739.93)  4,195,742.82 

 รวม 15,572,064.75 
 
(1,070,286.81) 

 
14,501,777.94 

 
10,214,806.13  (744,866.10)  9,469,940.03 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือทรัพยสิ์นภายใตสั้ญญาเช่าเม่ือการส้ินสุดของสัญญาเช่าซ่ึงบริษทั

จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

20. เงินกู้ระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญากูเ้งินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท 

เพ่ือเพ่ือซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียในเดือนท่ี 1- 24 อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ เอม็แอลอาร์ ลบ 1.50 ต่อปี และ ในตั้งแต่เดือนท่ี 25 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ เอม็แอลอาร์ ลบ 1.00 ต่อปี กาํหนดชาํระคนื 

72 งวดเดือน โดยจดจาํนองท่ีดิน 11 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ของบริษทั และ มีบริษทัยอ่ย เป็นหลกัประกนัเงินกู ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  -  -  -  - 

บวก เงินกูยื้ม  70,000,000.00  -  70,000,000.00  - 

หกั ชาํระคืน  (63,927,531.22)  -  (63,927,531.22)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด  6,072,468.78  -  6,072,468.78  - 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ         

 ชาํระภายในหน่ึงปี  (6,072,468.78)  -  (6,072,468.78)  - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิ  -  -  -  - 
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21. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม2563 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  819,231.70  400,021.39  544,339.78  373,377.37 

ภาษีขาย - สุทธิ  73,685.81  449,504.63  8,879.67  40,133.96 

รวม  892,917.51  849,526.02  553,219.45  413,511.33 

 

22. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทย่อย 

ในระหว่างปี 2564 สาํนกังานประกนัสังคมไดมี้หนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมี

ค่าใชจ้่ายสูงปี 2559 โดยวิธีการสุ่มตรวจขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงสาํนกังานประกนัสังคมตรวจพบขอ้มูลร้อยละ

ของค่า AdjRW ท่ีไม่ถูกตอ้งจากจาํนวนท่ีโรงพยาบาลพึงไดรั้บเป็นจาํนวนเงินรวม 1.76 ลา้นบาท บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์

จาํกดั (“บริษทัย่อย”) จึงบนัทึกเป็นปรับลดรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 

เมษายน 2564 เป็นจาํนวน 1.76 ลา้นบาท และบนัทึกประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนเงินเดียวกนั 

ในระหว่างปี 2564 สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีหนังสือแจง้ให้ชาํระค่าเสียหายกรณีเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขเกินจริงหรือผิดเง่ือนไขของสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 0.49 ลา้นบาท บริษทัย่อยจึงบนัทึกเป็น

ค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2564 เป็นจาํนวน 0.49 ลา้นบาท และ

บนัทึกประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนเงินเดียวกนั ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความ

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 โดยสรุปบริษทัย่อยจะได้รับเงินคืนจาก สปสช. บริษทัย่อยจึงได้

ปรับปรุงประมาณการหน้ีสินดงักล่าวออกทั้งจาํนวน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีประมาณการหน้ีสินจากการถูกเรียกเงินคืนคงเหลือ เป็นจาํนวนเงินรวม 1.76 ลา้นบาท 
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23. ทุนเรือนหุ้น 

จาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) มูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

รายการ  จาํนวนหุน้ (หุ้น)  จาํนวนเงิน (บาท) 

หุ้นสามัญจดทะเบียน     

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 - ลดมูลค่าหุ้นจาก 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 

     หุ้นสามัญท่ีออกชําระแล้ว     

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 - ลดมูลค่าหุ้นจาก 100 เป็น 0.50 

  

 160,000,000  80,000,000 

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

 รวม  215,000,000  107,500,000 
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24. หุ้นทุนซ้ือคืน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืน (Treasury Stock) 

เพ่ือบริหารสภาพคล่องส่วนเกินทางการเงินของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 3 ลา้น

หุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนไม่เกินร้อยละ 1.4 ของหุ้นท่ีได้จาํหน่ายแล้วทั้งหมด การซ้ือหุ้นคืนซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาในการซ้ือคืน ตั้งแต่วนัท่ี  14 กนัยายน 2564 ถึง วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 โดยจะจาํหน่ายให้หมด

ภายใน 3 ปี เม่ือพน้กาํหนด 6 เดือนตามกฎหมายนับแต่ระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืนส้ินสุดลง หากจาํหน่ายไม่หมดในเวลา

ดงักล่าว บริษทัจะตดัหุ้นซ้ือคืนท่ีเหลือ ทั้งน้ี หุ้นทุนซ้ือคืนท่ีบริษทัถืออยู่จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมผูถื้อหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิ

ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืนและแสดง

เป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุ้นและจดัสรรจาํนวนเดียวกนัน้ีจากกาํไรสะสมไปเป็นสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของ

ผูถื้อหุ้น เม่ือมีการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จาํนวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหกับญัชีหุ้นทุน

ซ้ือคืนดว้ยจาํนวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัและโอนจาํนวนเดียวกนัน้ีจาก

บญัชีสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปกาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน

ของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนนาํไปหักจากกาํไรสะสมหลงัจากท่ีหักจากส่วนเกินทุน

หุ้นซ้ือคืนหมดแลว้ 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัเป็นจาํนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้น

ทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 13,286,810 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน) คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายทั้งหมด 

 

25. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน

สํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปัน

ผลได ้

สํารองหุ้นทุนซ้ือคืน 

สํารองหุ้นทุนซ้ือคืนคือจาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นบริษทัท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั 

สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

26. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ

ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

อตัราท่ีใช้ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัราร้อยละ 20 ตามลาํดับ และอตัราท่ีใช้ในการ

คาํนวณภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใชอ้ตัราร้อยละ 20 
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26.1 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจบุนั  99,958,538.92  -  2,045,514.96  - 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  146,160.60  (786,799.69)  186,593.90  (688,946.83) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี 
 

-  -  -  - 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงใน 

งบกาํไร(ขาดทุน)  100,104,699.52 
 

(786,799.69)  2,232,108.86  (688,946.83) 
 

26.2 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้สําหรับ

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษ ี  522,802,875.06  (17,393,952.16)  235,831,476.16  (12,207,237.28) 

หกั รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษเีงินได ้  -  -  (192,598,395.00)  - 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีหลงัหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี  522,802,875.06  (17,393,952.16)  43,233,081.16  (12,207,237.28) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  20%  20%  20%  20% 

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีเงินได ้20%  104,560,575.01  -  8,646,616.23  - 

ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  146,160.60  (786,799.69)  186,593.90  (688,946.83) 

ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษ ี  (7,530,536.41)  -  (7,610,989.42)  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกั 

ในการคาํนวณกาํไรเพ่ือเสียภาษี; 

- ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 

 

2,928,500.32 

 

-  1,009,888.15 

 

- 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน - งบกําไร

(ขาดทุน)  100,104,699.52  (786,799.69)  2,232,108.86  (688,946.83) 
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26.3 องคป์ระกอบของสินทรัพยไ์ดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         

ลูกหน้ีการคา้  197,054.32  113,255.96  197,054.32  113,255.96 

สัญญาเช่า  491,376.90  -  -  - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

2,202,593.00 
 

1,692,635.05 
 

1,721,213.60 
 

1,447,808.79 

ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  758,420.15  379,626.84  406,637.77  379,626.84 

เงินอุดหนุนรอการรับรู้  967,296.13  -  -  - 

รวม  4,616,740.50  2,185,517.85  2,324,905.69  1,940,691.59 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี            

ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

639,894.00 
 

639,894.00 
 

607,034.40 
 

607,034.40 

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซ้ือธุรกิจ  8,418,525.77  -  -  - 

สัญญาเช่า  570,808.00  -  570,808.00  - 

รวม  9,629,227.77  639,894.00  1,177,842.40  607,034.40 

 

27. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม2563 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี 
 

8,225,960.99 
 

6,616,436.00  7,239,043.99  5,881,569.00 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ  973,835.00  -  -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  2,269,416.00  1,609,524.99  1,823,271.00  1,357,474.99 

หกั จ่ายเงินเกษียณอาย ุ  (456,247.00)  -  (456,247.00)  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี  11,012,964.99  8,225,960.99  8,606,067.99  7,239,043.99 
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ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  บาท 

  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  2,046,281.00  1,243,174.00  1,643,731.00  1,073,965.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  223,135.00  366,350.99  179,540.00  283,509.99 

รวม  2,269,416.00  1,609,524.99  1,823,271.00  1,357,474.99 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชก้ารคาํนวณ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

อตัราคิดลด 1.16% - 3.60%  2.68% 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00% - 5.00%  3.00% 

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0 - 43.00%  0 - 28.00% 

อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

อตัราคิดลด 2.68%  2.68% 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00%  3.00% 

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0 - 28.00%  0 - 28.00% 

อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีนํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อตัราคิดลด  

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ 

ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปได ้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ร้อยละ 1.0 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะลดลง 1.05 ลา้น

บาท (เพ่ิมขึ้น 1.26 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะลดลง 0.67 ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น 0.78 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะ

เพ่ิมขึ้น 1.56 ลา้นบาท (ลดลง 1.31 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะเพ่ิมขึ้น 1.01 ลา้นบาท (ลดลง 0.88 ลา้นบาท) 

- ถา้พนกังานอายุยืนขึ้น (ส้ันลง) 1 ปี ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะเพ่ิมขึ้น 0.05 ลา้นบาท 

(ลดลง 0.05 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะเพ่ิมขึ้น 0.04 ลา้นบาท (ลดลง 0.04 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ไดค้าํนวณ

โดยการใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีคาํนวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

28. หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (หุ้น) 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 

 2564  2563 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 215,000,000  215,000,000 

หกั หุ้นทนุซ้ือคืน (264,851)  - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 214,735,149  215,000,000 
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29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงาน

ทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการในส่วนงานดาํเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์

เดียวในประเทศไทย กาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 โรงพยาบาล 

ประชาพฒัน ์  

โรงพยาบาล 

อาชีวะเวชศาสตร์ 

 ตรวจวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้ม  รวม  

โรงพยาบาล 

อาชีวะเวชศาสตร์  

ตรวจวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้ม  รวม 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการ

โรงพยาบาลและการให้บริการ 622,999,582.31  310,271,335.45  9,365,581.93  942,636,499.69  215,627,830.84  22,577,799.77  238,205,630.61 

ตน้ทุนในการประกอบกิจการ

โรงพยาบาลและการให้บริการ (116,929,766.47)  (189,674,461.82)  (8,942,417.45)  (315,546,645.74)  (161,558,561.64)  (18,665,965.98)  (180,224,527.62) 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 506,069,815.84  120,596,873.63  423,164.48  627,089,853.95  54,069,269.20  3,911,833.79  57,981,102.99 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย       (19,784,069.56)      (15,258,352.01) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (86,245,923.17)      (63,118,324.94) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ - จากการดาํเนินงาน       521,059,861.22      (20,395,573.96) 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอ่ืน              

รายไดอ่ื้น       10,497,280.43      4,543,166.76 

ตน้ทุนทางการเงิน       (8,754,266.59)      (1,541,544.96) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษ ี       522,802,875.06      (17,393,952.16) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้       100,104,699.52      (786,799.69) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ       422,698,175.54      (16,607,152.47) 
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29.1 สินทรัพย์แยกตามส่วนงาน 

 

 
บาท 

 โรงพยาบาลประชาพฒัน ์  โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์  ตรวจวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  งบการเงินรวม 

 
31 ธนัวาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 
 

31 ธนัวาคม 

2563 2564 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นส่วนงาน 662,378,344.46  -  510,556,818.86  468,379,578.11  7,163,464.21  22,820,444.94  1,180,098,627.53  491,200,023.05 
 

29.2 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย จาํนวนเงินรวมประมาณ 439.22 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.60 ของรายไดร้วม

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ไม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ้่ายสาํคญั ๆ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 111,600,193.42  77,880,555.85  63,523,762.24  67,689,311.32 

ค่าแพทยแ์ละค่าพยาบาล 59,356,277.21  30,943,229.88  30,032,147.21  30,943,229.88 

วสัดุทางการแพทย,์ ยาและเวชภณัฑ ์        

     และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 109,390,813.32  71,617,169.98  85,165,858.19  70,268,294.12 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 36,517,353.12  25,596,393.93  21,615,801.42  19,861,216.27 
 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

31.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตาม สัญญาเช่าใชร้ถ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใชส้ํานกังานซ่ึง

ตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคต ดงัต่อไปน้ี :- 

  บาท 

  บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  รวม 

ระยะเวลา       

ไม่เกิน 1 ปี  424,201.50  96,000.00  520,201.50 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  96,000.00  96,000.00 

มากกว่า 5 ปี  -  -  - 

รวม  424,201.50  192,000.00  616,201.50 
 

31.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและตกแต่งอาคารและอ่ืนๆ กับบริษทัใน

ประเทศหลายแห่งจาํนวนรวม 1.64 ลา้นบาท 
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31.3 คดีความ 

บริษัท 
 

คดีแพ่งหมายเลขดาํท่ี พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพชัรินทร์ อคัรพลสกุล ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิง

พรนชัชา อคัรพลสกุล โจทก ์กบั นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจา้งของบริษทั จาํเลยท่ี 1 และ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์

เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) นายจา้ง จาํเลยท่ี 2 ซ่ึงนายฐาปกรณ์ เหล่าพร ไดข้บัรถไปชน เด็กหญิงพรนชั

ชา อคัรพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ไดย่ื้นฟ้องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 ในฐานความผิดละเมิด 

เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย ์5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 1 

ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี พ.967/2563 ให้จาํเลยทั้งสองชาํระเงินให้แก่โจทกเ์ป็นจาํนวนเงิน 1,680,274.00 

บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2562 เป็นตน้ไปจนกว่าจะ

ชาํระเสร็จให้แก่โจทก ์ต่อมาบริษทัไดมี้การอุทธรณ์พร้อมกบัย่ืนคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์

ภาค ๒ ซ่ึงศาลมีคาํส่ังให้จาํเลยทั้งสองร่วมกนัหรือคนใดคนหน่ีงหาประกนัสําหรับจาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระตามคาํ

พิพากษาชั้นตน้ พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2562 จนถึงวนัทราบคาํส่ังน้ีและต่อไป

อีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นท่ีพอใจและภายในกาํหนดเวลาท่ีศาลชั้นตน้กาํหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบงัคบัไวใ้น

ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นจะยกคาํร้อง ในวนัท่ี 13 มกราคม 2565 ทางบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ 

แลบ็ จาํกดั (มหาชน) ไดว้างหลกัประกนัเป็นแคชเชียร์เช็คไวต้่อศาลตามคาํส่ังศาลอุทธรณ์เป็นจาํนวนเงิน 2,145,150 

บาทแลว้ และไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายและตั้งเป็นประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินแลว้ 

 

บริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผูม้าใชบ้ริการ

ขอ้หาผิดสัญญารักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรัพย ์21.28 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่โจทก์ ปัจจุบนัคดีอยู่

ในระหว่างการไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยาน บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน เน่ืองจาก

ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษทัมีความมัน่ใจว่าบริษทัยอ่ยจะชนะคดีดงักล่าว 
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31.4 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัย่อยมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจาก สปสช. เก่ียวกบัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จาํนวนรวม 1.70 ล้านบาท โดยมี

หลกัประกนัเป็นเงินรายไดค้า้งรับจาก สปสช. 

31.5 การคํา้ประกัน 

กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง

ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ และหนังสือคํ้าประกนัจากธนาคารของบริษทั มีเงินฝากของบริษทัในจาํนวน

เท่ากนัเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คํ้าประกนัสาํนกังานประกนัสังคม 4,100,000.00  - 

ค ํ้าประกนัสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 9,356,800.00  3,206,800.00 

ค ํ้าประกนัค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 3,000,000.00  3,000,000.00 

ค ํ้าประกนัสาธารณูปโภค 649,350.00  159,250.00 

ค ํ้าประกนัอ่ืนๆ 700,000.00  500,000.00 

 รวม 17,806,150.00  6,866,050.00 
 

32. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและ

เจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

(ก) ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดังนั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความ

เสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ

มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 

บริษทัฯ มีความเส่ียงที่เกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มี

ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงด้านเครดิตตํ่า 
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ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัฯ กาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนใน

กระแสเงินสด 

ระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงัน้ี 

     ลา้นบาท 

  กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินรวม) 

  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี     

  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกว่า  แต่ไม่เกิน 5ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564           

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี           

หมุนเวียนอ่ืน  56.60  56.60  -  -  56.60 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า  168.70  7.93  10.62  150.15  168.70 

- ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  74.17  74.17  -  -  74.17 

- เงินกูยื้มระยะยาว  6.07  6.07  -  -  6.07 

  305.54  144.77  10.62  150.15  305.54 

หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  - 

           
  ลา้นบาท 

  กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี     

  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกว่า  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564           

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี           

หมุนเวียนอ่ืน   31.22  31.22  -  -  31.22 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า  14.50  6.72  7.78  -  14.50 

- เงินกูยื้มระยะยาว  6.07  6.07  -  -  6.07 

  51.79  44.01  7.78  -  51.79 

หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  - 
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ความเส่ียงดา้นตลาด 

(ก) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

(ข) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไม่มีรายการค้ากับต่างประเทศ จึงไม่มีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย (ยกเวน้หน่วย

ลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม) และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยู่ใน

ประเภทระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้

และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาด

ล่าสุดหรือกาํหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
 

33. เหตุการณ์ภายหลังระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผลประจาํปี โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 193.50 ลา้นบาท  
 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 
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