
 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลบ็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน)  
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที  31 มีนาคม 2565 งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ 

แอนด์ แล็บ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึงผู ้บริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกียวกับข้อมูลทาง

การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถได้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนันขา้พเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

 ขา้พเจ้าไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทําขึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

 ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 24 เกียวกับการปรับปรุงงบการ

เงินงวดก่อน ในการเสนองบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัพบว่า งบการเงินรวม

ปีก่อนบนัทึกสํารองตามกฎหมายไม่ถูกตอ้ง ดงันัน บริษทัจึงไดท้าํการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชีดงักล่าวโดย
วิธีการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินใหม่ เป็นจาํนวนเงิน 4.03 ลา้นบาท 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 ทีแสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงยอ้นหลังจาก

ผลกระทบของรายการปรับปรุงดังกล่าว ทังนีการให้ขอ้สรุปของขา้พเจ้าต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลมิได้มี

เงือนไขเกียวกบัเรืองทีขา้พเจา้ขอให้สังเกตขา้งตน้นี 
 

 *****/2



 

 

- 2 -

เรืองอืน 

    งบแสดงฐานะการเงินรวม (ก่อนปรับปรุง) ของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์

แล็บ จาํกัด (มหาชน) สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ทีแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

อืน ซึงแสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขเกียวกบัการไม่ไดเ้ขา้สังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัซือธุรกิจของ

บริษัทย่อยแห่งหนึง ตามรายงานลงวันที  27 กุมภาพันธ์ 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 ของ

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ

แสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

ของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกัด (มหาชน) ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทาน

โดยผูส้อบบญัชีอืน โดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวนัที 14 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

(นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 8658 

 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

วนัที 13 พฤษภาคม 2565 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 441,507,257.13     330,115,813.86     298,312,854.59     83,526,443.38       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  4, 6 33,853,064.03       37,049,950.32       29,464,882.13       34,441,871.49       

เงินปันผลคา้งรับ 4 -                   -                   -                   192,598,395.00     

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 7 299,640,465.37     270,535,541.30     21,029,234.67       47,744,306.59       

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 4 -                   -                   2,000,000.00         3,000,000.00         

สินคา้คงเหลือ 8 12,636,590.67       16,691,585.62       4,297,109.79         7,180,735.84         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 14,157,247.77       13,763,704.59       12,893,554.13       12,553,895.65       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 801,794,624.97     668,156,595.69     367,997,635.31     381,045,647.95     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 10,866,050.00       10,866,050.00       6,866,050.00         6,866,050.00         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                   -                   164,000,000.00     164,000,000.00     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 10 158,459,885.26     159,398,353.85     137,276,088.60     139,293,207.61     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 164,229,173.44     167,567,494.49     12,434,408.29       14,358,911.94       

ค่าความนิยม 116,258,349.73     116,258,349.73     -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 12 50,495,638.90       51,383,278.27       4,348,956.94         4,659,122.94         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 2,259,285.32         608,122.88            1,296,853.93         1,147,063.29         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,887,515.00         1,851,765.00         2,224,115.00         78,965.00              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 508,455,897.65     507,933,414.22     328,446,472.76     330,403,320.78     

รวมสินทรัพย์ 1,310,250,522.62  1,176,090,009.91  696,444,108.07     711,448,968.73     
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บริษทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4, 14 61,250,195.21       56,876,799.53       27,490,473.81       31,215,627.73       

ส่วนของหนีสินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 2,788,859.62         6,072,468.78         2,788,859.62         6,072,468.78         

หนีสินตามสญัญาเช่า 16 6,927,479.49         7,926,059.97         5,833,675.98         6,722,745.45         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 103,489,701.17     74,165,159.92       -                   -                   

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 1,658,911.91         1,758,911.91         -                   -                   

หนีสินหมุนเวียนอืน 657,793.65            614,083.53            452,851.66            553,219.45            

รวมหนีสินหมุนเวียน 176,772,941.05     147,413,483.64     36,565,861.07       44,564,061.41       

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 16 159,810,366.58     160,777,552.19     6,479,073.20         7,779,032.49         

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 17 5,844,745.99         11,012,964.99       4,656,171.99         8,606,067.99         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 5,160,263.08         5,620,610.15         -                   -                   

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,145,150.00         2,033,188.85         2,145,150.00         2,033,188.85         

เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 4,594,656.62         4,836,480.65         -                   -                   

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 177,555,182.27     184,280,796.83     13,280,395.19       18,418,289.33       

รวมหนีสิน 354,328,123.32     331,694,280.47     49,846,256.26       62,982,350.74       

หมายเหตุ
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บริษทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2565 ธนัวาคม 2564

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 215,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 107,500,000.00     107,500,000.00     107,500,000.00     107,500,000.00     

ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 215,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 107,500,000.00     107,500,000.00     107,500,000.00     107,500,000.00     

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 262,690,733.19     262,690,733.19     262,690,733.19     262,690,733.19     

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 10,750,000.00       10,750,000.00       10,750,000.00       10,750,000.00       

สาํรองหุน้ทุนซือคืน 18 13,286,810.00       13,286,810.00       13,286,810.00       13,286,810.00       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 574,981,666.11     463,454,996.25     265,657,118.62     267,525,884.80     

หุน้ทุนซือคืน 18 (13,286,810.00)      (13,286,810.00)      (13,286,810.00)      (13,286,810.00)      

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 955,922,399.30     844,395,729.44     646,597,851.81     648,466,617.99     

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,310,250,522.62  1,176,090,009.91  696,444,108.07     711,448,968.73     

หมายเหตุ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 46,129,028.66     42,495,098.46     46,258,248.66     39,444,941.79     

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 203,427,646.56   -                 -                 -                 

รายไดอื้น 4 3,283,428.21       312,934.59          1,435,490.28       1,026,703.00       

รวมรายได้ 252,840,103.43   42,808,033.05     47,693,738.94     40,471,644.79     

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 32,145,883.83     31,857,478.24     33,895,290.33     28,522,146.05     

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 49,155,024.33     -                 -                 -                 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 7,647,857.75       4,125,174.01       2,654,180.42       3,915,166.79       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 27,943,780.43     22,205,651.94     17,151,764.23     21,115,968.68     

รวมค่าใชจ่้าย 116,892,546.34   58,188,304.19     53,701,234.98     53,553,281.52     

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 135,947,557.09   (15,380,271.14)    (6,007,496.04)      (13,081,636.73)    

ตน้ทุนทางการเงิน 2,750,906.49       500,269.20          270,891.78          395,924.55          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 133,196,650.60   (15,880,540.34)    (6,278,387.82)      (13,477,561.28)    

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 19 26,744,315.54     (1,034,603.40)      (394,722.44)         (1,017,738.66)      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 106,452,335.06   (14,845,936.94)    (5,883,665.38)      (12,459,822.62)    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

 - สุทธิจากภาษีเงินได้ 17 5,074,334.80       -                 4,014,899.20       -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,074,334.80       -                 4,014,899.20       -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 111,526,669.86   (14,845,936.94)    (1,868,766.18)      (12,459,822.62)    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 20 0.50                     (0.07)                    (0.03)                    (0.06)                    

หมายเหตุ
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บริษทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

รวมส่วน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน หุน้ทุนซือคืน รวมส่วน ของผูถื้อหุน้

ทีออกและ มูลค่าหุน้สามญั สาํรอง สาํรอง    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน บริษทัใหญ่

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2565 - ตามรายงานไวเ้ดิม 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   

รายการปรับปรุง

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 24 -                 -                 (4,034,589.25)      -                4,034,589.25       -              -                -                 

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2565 - ปรับปรุงใหม่ 107,500,000.00   262,690,733.19   10,750,000.00     13,286,810.00    463,454,996.25   (13,286,810.00) 844,395,729.44   844,395,729.44   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 

กาํไรสาํหรับงวด -                 -                 -                 -                106,452,335.06   -              106,452,335.06   106,452,335.06   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                 -                 -                 -                5,074,334.80       -              5,074,334.80       5,074,334.80       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 107,500,000.00   262,690,733.19   10,750,000.00     13,286,810.00    574,981,666.11   (13,286,810.00) 955,922,399.30   955,922,399.30   

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

รายการปรับปรุง

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 24 -                 -                 (434,589.25)         -                434,589.25          -              -                -                 

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 107,500,000.00   262,690,733.19   8,000,000.00       -                56,793,630.71     -              434,984,363.90   434,984,363.90   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 

ขาดทุนสาํหรับงวด -                 -                 -                 -                (14,845,936.94)    -              (14,845,936.94)   (14,845,936.94)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 107,500,000.00   262,690,733.19   8,000,000.00       -                41,947,693.77     -              420,138,426.96   420,138,426.96   

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2565

บาท

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน หุน้ทุนซือคืน รวมส่วน

ทีออกและ มูลค่าหุน้สามญั สาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้ ของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน จดัสรร 

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2565 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     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   (5,883,665.38)        -                   (5,883,665.38)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   -                   -                   -                   4,014,899.20         -                   4,014,899.20         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 107,500,000.00     262,690,733.19     10,750,000.00       13,286,810.00       265,657,118.62     (13,286,810.00)      646,597,851.81     

ยอดยกมา 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     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                   -                   -                   -                   (12,459,822.62)      -                   (12,459,822.62)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 107,500,000.00     262,690,733.19     8,000,000.00         -                   37,503,504.88       -                   415,694,238.07     

กาํไรสะสม 
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บริษทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2565

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 133,196,650.60   (15,880,540.34)    (6,278,387.82)      (13,477,561.28)    

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 17,648.46            443,463.16          5,505.49              433,215.46          

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,251,920.95       6,436,644.94       5,456,337.93       5,318,883.48       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                 358,050.00          -                 358,050.00          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 412,944.00          415,835.00          348,047.00          341,759.00          

ตน้ทุนทางการเงิน 2,750,906.49       500,269.20          270,891.78          395,924.55          

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หนีสินดาํเนินงาน 145,630,070.50   (7,726,278.04)      (197,605.62)         (6,629,728.79)      

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 3,179,237.83       25,342,849.67     4,971,483.87       20,975,030.27     

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (29,104,924.07)    25,109,318.01     26,715,071.92     25,109,318.01     

สินคา้คงเหลือ 4,054,994.95       2,361,455.23       2,883,626.05       1,988,536.71       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 256,456.82          (4,997,986.01)      (339,658.48)         (4,780,382.48)      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (4,685,750.00)      1,700,988.00       (2,145,150.00)      1,700,988.00       

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4,365,372.93       (13,184,309.27)    (3,733,176.67)      (12,648,674.79)    

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน (100,000.00)         -                 -                 -                 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 111,961.15          4,353,118.82       111,961.15          4,353,118.82       

หนีสินหมุนเวียนอืน 43,710.12            (164,732.39)         (100,367.79)         (35,068.32)           

จ่ายหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน (38,112.00)           -                 (38,112.00)           -                 

เงินอุดหนุนรอการรับรู้ (241,824.03)         -                 -                 -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 123,471,194.20   32,794,424.02     28,128,072.43     30,033,137.43     
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บริษทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากทีติดภาระคาํประกนัลดลง -                 3,000,000.00       -                 3,000,000.00       

เงินสดจ่ายค่าซือหุน้บริษทัยอ่ย -                 -                 -                 (161,000,000.00)  

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 1,000,000.00       1,000,000.00       

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย -                 (14,000,000.00)    -                 (14,000,000.00)    

เงินสดจ่ายซือทีดินอาคารและอุปกรณ์ (3,982,971.94)      (1,284,686.06)      (1,204,549.27)      (1,284,686.06)      

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (104,520.00)         -                 -                 -                 

เงินสดรับจากเงินปันผล -                 -                 192,598,395.00   -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (4,087,491.94)      (12,284,686.06)    192,393,845.73   (172,284,686.06)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายค่าซือหุน้บริษทัยอ่ย -                 (161,000,000.00)  -                 -                 

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

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (3,283,609.16)      -                 (3,283,609.16)      -                 

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (1,965,766.09)      (3,570,629.40)      (2,189,028.76)      (2,778,725.71)      

เงินสดจ่ายดอกเบียจ่าย (2,742,883.74)      (298,899.33)         (262,869.03)         (194,554.68)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (7,992,258.99)      (94,869,528.73)    (5,735,506.95)      67,026,719.61     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 111,391,443.27   (74,359,790.77)    214,786,411.21   (75,224,829.02)    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 330,115,813.86   186,726,330.98   83,526,443.38     183,990,130.16   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสินงวด 441,507,257.13   112,366,540.21   298,312,854.59   108,765,301.14   

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน -                 4,224,916.13       -                 4,439,077.00       
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บริษทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลบ็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันที 31 มีนาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

  บริษทัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชยเ์มือวนัที 8 กรกฎาคม 2539 

และจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด เมือวนัที 21 มิถุนายน 2561 บริษทัได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน

ในส่วนทีจะเสนอขายแก่ประชาชนและหุ้นสามญัของบริษทั เริมทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 

ไอ (MAI) เมือวนัที 26 ธนัวาคม 2562  

  บริษทัประกอบกิจการหลกั คือ โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ โดยมีทีอยู่ตามทีได้

จดทะเบียนไวด้งันี 

   สํานกังานใหญ่ : เลขที 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

   สาขา 2 : เลขที 9/28 หมู่ 9 ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

   สาขา 3 : เลขที 1/194-5 หมู่ที 5 ตาํบลคานหาม อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

   สาขา 4 : เลขที 60/31-32 หมู่ที 3 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

   สาขา 5 : เลขที 117/12-14 หมู่ที 6 ตาํบลดอนหัวฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

   สาขา 6 : เลขที 126/11-13 หมู่ที 3 ตาํบลหนองตาํลึง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

 บริษทั แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย จดัตงัขึนเป็นบริษทัจาํกดั เมือวนัที 20 

มีนาคม 2540 ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษทั 

จาํกัด ทะเบียนเลขที 0105540029193 มีสํานักงานใหญ่ตงัอยู่เลขที 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกั คือ จดัเก็บ รวบรวม รับตรวจวิเคราะห์ วิจยัตวัอย่างและ

ส่งตรวจเพือการวินิจฉัยทางการแพทย ์รวมทังการรายงานผลสรุปให้คาํแนะนาํปรึกษาอนัเกียวกบัผล

ของการตรวจวิเคราะห์ทังในและนอกสถานที ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างนาํ อากาศ และสิงแวดลอ้มอืน 

จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสํานักงาน 

 บริษทั สุขสวสัดิการแพทย ์จําก ัด ซึงเป็นบริษทัย่อย จดัตังขึนเป็นบริษทัจาํกดั เมือวนัที 15 

กนัยายน 2551 ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทั

จาํกัด ทะเบียนเลขที 0105551104540 มีสาํนักงานตงัอยู่เลขที 146 ถนนสุขสวสัดิ แขวงบางประกอก เขต

ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกัคือ ประกอบกิจการโรงพยาบาล (โรงพยาบาล

ประชาพฒัน์) 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซึงไดก้าํหนดเพือเป็นการให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบนัเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือ

ไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

      งบการเงินระหว่างกาลนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น

อย่างอืนในนโยบายการบญัชี 

    งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

ก)  งบการเงินระหว่างกาลรวมนีได้รวมงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ 

แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงันี 
      อตัราส่วนของการถือหุ้น 

      (รอ้ยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

ชือบริษทัยอ่ย  ลกัษณะธุรกิจ  

ทีตงั 

สาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

1. บริษทั แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จาํกดั  ให้บริการตรวจวิเคราะห ์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

2. บริษทั สุขสวสัดิการแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาลและสถานพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  99.99   99.99 

 

ข) บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสัง

การกิจกรรมทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้ 

 ค) บริษทันํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษัทมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั 
  ง) ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซึงบริษทั โรงพยาบาล

อินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากได้ตดัยอด

คงเหลือและรายการระหว่างกันทีเป็นสาระสําคัญของบริษทัและบริษัทย่อย เงินลงทุนใน

บริษทัย่อยตามบญัชีของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงิน

รวมนีแลว้  

  จ) นโยบายการบญัชีทีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีทีเหมือนกนัใชน้โยบายการ

บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

  ฉ) ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึง

ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่
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 2.3  บริษทัจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 

มกราคม 2565 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี

ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี การเปิดเผย

ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ข้อ

ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีทีสําคญัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัที

ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564  
 
4. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเกยีวข้องกนั 

  บุคคลหรือบริษทัทีเกียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบับริษทัและบริษทั

ย่อย โดยการเป็นผูถ้ือหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบั

บุคคลหรือบริษทัทีเกียวขอ้งกนั งบการเงินนีรวมผลของรายการดงักล่าวซึงเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้น

สัญญาทีตกลงร่วมกนั 

  รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือบริษทัทีเกียวขอ้งกนัซึงมีการควบคุม 

หรือเป็นกิจการทีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการทีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงันี 
บุคคลหรือบริษทัทเีกียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1.  บริษทัยอ่ย     
 1.1  บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
   1.2 บริษทั สุขสวสัดิการแพทย ์จาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
2.  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั   
    2.1 โรงพยาบาลองครักษ ์  มีกรรมการร่วมกนั 
    2.2 บริษทั แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั 
3.  บุคคลทีเกียวขอ้งกนั   กรรมการ 

   
  บริษทัมีรายการทางธุรกิจทีสําคัญกับบริษัทย่อย บริษัททีเกียวข้องกันและบุคคลทีเกียวข้องกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงร่วมกนัระหวา่ง บริษทัและบริษทั
เหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได ้ดงันี 
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   4.1 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 บาท   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม  

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม  

  

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565  2564  2565  2564   

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย          

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)          

รายไดจ้ากการบริการ -  -  38,284.09  166,994.35  ราคาทีตกลงร่วมกนั 

รายไดค่้าเช่าสาํนกังาน -  -  44,854.11  84,074.97  ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  210,000.00  450,000.00  ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบียรับ -  -  22,794.52  39,452.05  ราคาตลาด 

รายไดอ้นื -  -  129,220.00  -  ราคาทีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนในการบริการ -  -  1,830,000.00  -  ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลทีเกยีวข้องกัน          

รายไดค้่าบริการ -  46,935.00  -  46,935.00  ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ค่าทปีรึกษา 1,284,000.00  2,584,050.00  -  2,584,050.00  ราคาตามสัญญา 

 
   4.2 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือบริษทัทีเกียวขอ้งกนั  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน (หมายเหตุ 6)        

บริษทัยอ่ย -  -  174,604.37  803,267.28 

  -  -  174,604.37  803,267.28 

เงินปันผลค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  -  192,598,395.00 

  -  -  -  192,598,395.00 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน (หมายเหตุ 14)        

บริษทัยอ่ย -  -  1,958,100.00  - 

 -  -  1,958,100.00  - 

 
  เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัย่อย 
    สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัย่อยมีรายการ
   เคลือนไหว ดงันี 

   บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31  ในระหว่างงวด  ณ วนัที 31 

  ธนัวาคม 2564  กูย้ืมเพมิ  รับชาํระคนื  มีนาคม 2565 

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั  3,000,000.00  -  (1,000,000.00)  2,000,000.00 

 รวม  3,000,000.00     2,000,000.00 

 
 เงินให้กูย้ืมดงักล่าวอยูใ่นรูปของตวัสัญญาใช้เงินคิดดอกเบียในอตัราดอกเบีย MLR - 1.25% 
ของสถาบนัการเงิน มีกาํหนดจ่ายคืนเมือทวงถาม และไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ผลประโยชนร์ะยะสัน 3,468,000.00  3,268,000.00  3,468,000.00  3,268,000.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 133,823.00  192,664.00  133,823.00  192,664.00 

  รวม 3,601,823.00  3,460,664.00  3,601,823.00  3,460,664.00 
 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัที 31  

มนีาคม 2565 
 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 

ณ วนัที 31  

มนีาคม 2565 
 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

เงินสด  883,384.00  763,089.00  562,829.00  458,735.00 

เช็ครับในมือ  1,022,578.25  -  1,022,578.25  - 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั  20,127,754.79  9,849,541.23  220,117.61  1,330,117.61 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์  419,473,540.09  319,503,183.63  296,507,329.73  81,737,590.77 

  รวม  441,507,257.13  330,115,813.86  298,312,854.59  83,526,443.38 

 
6. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มนีาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มนีาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีการคา้ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        

อายหุนีคงคา้งแยกตามวนัทีหนีทีคา้งชาํระ        

    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน -  -  149,690.89  - 

รวมลูกหนีการคา้ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  149,690.89  - 

ลูกหนีการคา้ - บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั        

ตวัเงินรับ -  298,758.55  -  298,758.55 

ลูกหนีการคา้แยกตามอายุไดด้งันี        

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 19,394,338.19  24,674,040.99  19,145,266.19  24,519,786.99 

เกินกาํหนดชาํระ        

    นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 7,652,128.26  5,335,095.67  7,119,656.26  4,195,930.50 

    มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 1,324,609.50  663,270.00  1,091,117.00  511,911.00 

    มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 924,313.00  3,245,085.00  866,758.00  3,195,085.00 

    มากกว่า 12 เดือนขึนไป 881,447.60  815,500.10  652,127.30  586,179.80 

รวม 30,176,836.55  35,031,750.31  28,874,924.75  33,307,651.84 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564  

ณ วนัที 31 

มนีาคม 2565  

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (1,232,240.38)  (1,214,591.92)  (990,777.11)  (985,271.62) 

รวมลูกหนีการคา้ - บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 28,944,596.17  33,817,158.39  27,884,147.64  32,322,380.22 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 28,944,596.17  33,817,158.39  28,033,838.53  32,322,380.22 

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        

ลูกหนีอืน -  -  24,913.48  803,267.28 

รวมลูกหนีหมนุเวียนอืน - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  24,913.48  803,267.28 

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน - บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั        

ค่าเบียประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 462,756.20  371,005.18  401,870.97  331,468.98 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 2,161,408.06  2,163,934.75  210,814.15  286,903.01 

ลูกหนีเงินยืมพนกังาน 793,445.00  682,852.00  720,000.00  682,852.00 

อืนๆ 1,490,858.60  15,000.00  73,445.00  15,000.00 

รวมลูกหนีหมุนเวียนอืน - บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,908,467.86  3,232,791.93  1,406,130.12  1,316,223.99 

รวมลูกหนีหมนุเวียนอืน 4,908,467.86  3,232,791.93  1,431,043.60  2,119,491.27 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 33,853,064.03  37,049,950.32  29,464,882.13  34,441,871.49 

  
 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึนมีการเคลือนไหว ดงันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด (1,214,591.92)  (803,494.10)  (985,271.62)  (566,279.80) 

ตงั (เพมิ) ลดระหว่างงวด (17,648.46)  (398,348.46)  (5,505.49)  (393,815.46) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสินงวด (1,232,240.38)  (1,201,842.56)  (990,777.11)  (960,095.26) 

 
7. สินทรัพย์ทีเกดิจากสัญญา - หมุนเวียน 
  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วนัที 31  

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2564 

ธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์  278,611,230.70  222,771,234.71  -  - 

ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์  21,029,234.67  47,744,306.59  21,029,234.67  47,744,306.59 

ธุรกิจตรวจวิเคราะห์สิงแวดลอ้ม  -  20,000.00  -  - 

รวม  299,640,465.37  270,535,541.30  21,029,234.67  47,744,306.59 

 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ีเกิดจาก

สัญญา - หมุนเวียน โดยส่วนใหญไ่ม่เกินกวา่ 12 เดือน 
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ธุรกจิโรงพยาบาลประชาพัฒน์ 

ยอดสินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญาเป็นรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ โดยส่วนใหญ่ไม่เกินกวา่ 12 

เดือน ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระมาณรายไดค้า้งรับดงักล่าวจากจาํนวนเงินทีไดรั้บจริงครัง

ล่าสุดควบคู่ไปกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขในการเบิกจ่ายตามที

กาํหนดโดยสาํนกังานประกนัสังคมและสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับปี 2565 183,060,774.70  - 

รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับปี 2564 95,550,456.00  222,771,234.71 

 รวม 278,611,230.70  222,771,234.71 

 

1) เมือวนัที 31 ตุลาคม 2564 บริษทั สุขสวสัดิการแพทย ์จาํกัด (บริษทัย่อย) ได้รับจดัสรรเงิน

ค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เพิม

จาํนวน 12.96 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้รับชําระเงินค่าบริการทางการแพทยด์ังกล่าวที 

สปสช. ได้ทยอยจ่ายชําระเป็นจํานวน 11.02 ล้านบาท ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 คงเหลือ

รายไดค้า้งรับดงักล่าวจาํนวน 1.90 ลา้นบาท 

2) เมือวนัที 18 มิถุนายน 2564 สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไดม้ีหนังสือแจง้

ให้ชาํระค่าเสียหาย กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขเกินจริงหรือผิดเงือนไขของ

สัญญาโครงการคดักรอง Metabolic ปี 2562 บริษทัไดท้าํหนังสือประนีประนอมยอมความกับ

สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยไดส้รุปค่าใชจ่้ายทีทางบริษทัตอ้งจ่าย และเงินที

ทางสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดช้ะลอการจ่ายไวน้นั โดยบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ

เงินสุทธิทงัสินเป็นจาํนวนเงิน 15.99 ลา้นบาท  

3) ตามระบบ E-Claim ของสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษทัย่อยมีรายได ้

OP Refer ปี 2562-2564 ทีบริษทัย่อยยงัไม่เคยรับรู้รายไดใ้นปีทีเกิดรายการจาํนวนรวม 11.06 

ลา้นบาท 
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8. สินค้าคงเหลือ 

  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัที 31  

มนีาคม 2565 
 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 

ณ วนัที 31  

มนีาคม 2565 
 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

งานบริการระหว่างดาํเนินงาน  -  302,416.64  -  302,416.64 

วสัดุทางการแพทย ์  3,577,824.18  5,796,268.79  2,714,927.66  4,423,390.87 

ยาและเวชภณัฑ์  7,982,298.91  9,575,402.95  765,864.54  1,639,098.11 

อุปกรณ์ทางการแพทยส์ํารอง         

     และเครืองแบบพนกังาน  4,103.45  6,313.00  4,103.45  6,313.00 

วสัดุสินเปลืองสาํนกังาน  1,072,364.13  1,011,184.24  812,214.14  809,517.22 

  รวม  12,636,590.67  16,691,585.62  4,297,109.79  7,180,735.84 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงันี 
          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วธีิราคาทุน (พนับาท)  

 

ชือบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2564 

1. บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั  3,000  3,000  99.99  99.99  3,000  3,000 

2. บริษทั สุขสวสัดิการแพทย ์จาํกดั  36,000  36,000  99.99       99.99  161,000  161,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          164,000  164,000 

 
10. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

   รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2565 สรุปไดด้งันี 

 บาท 

 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 378,720,354.36  282,761,339.28 

ซือสินทรัพยเ์พิมระหวา่งงวด 3,982,971.94  1,204,549.27 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 382,703,326.30  283,965,888.55 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (219,322,000.51)  (143,468,131.67) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (4,921,440.53)  (3,221,668.28) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 (224,243,441.04)  (146,689,799.95) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 159,398,353.85  139,293,207.61 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 158,459,885.26  137,276,088.60 

  

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทีคาํนวณค่า

เสือมราคาครบแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน จํานวนเงิน 171.48 ล้านบาท และ 150.40 ล้านบาท 

ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จาํนวนเงิน 107.20 ลา้นบาท และ 91.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างส่วนหนึง มูลค่าตาม

บญัชีจาํนวนเงิน 68.45 ลา้นบาท และ 69.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทันาํไปคาํประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน  

 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

11.1  รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2565 สรุปไดด้งันี 

 บาท 

 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 167,567,494.49  14,358,911.94 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (3,338,321.05)  (1,924,503.65) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 164,229,173.44  12,434,408.29 
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11.2  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 ทีรับรู้ในรายการ

ต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 3,338,321.05  1,924,503.65 

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า 2,690,945.14  216,478.19 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน 505,575.00  505,575.00 

 รวม 6,534,841.19  2,646,556.84 
 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่า

ในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 2.47 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 2.69 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2565 สรุปไดด้งันี 

 บาท 

 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 56,613,810.83  7,875,090.65 

ซือสินทรัพยเ์พิมระหวา่งงวด 104,520.00  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 56,718,330.83  7,875,090.65 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (5,230,532.56)  (3,215,967.71) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (992,159.37)  (310,166.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 (6,222,691.93)  (3,526,133.71) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 51,383,278.27  4,659,122.94 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 50,495,638.90  4,348,956.94 
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13. สินทรัพย์และหนสิีนภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,259,285.32  608,122.88  1,296,853.93  1,147,063.29 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,160,263.08)  (5,620,610.15)  -  - 

สินทรัพย ์(หนีสิน) ภาษีเงินได ้        

 รอการตดับญัชี - สุทธิ (2,900,977.76)  (5,012,487.27)  1,296,853.93  1,147,063.29 

 
การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี สําหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ณ 31 มี.ค. 65 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ 197,054.32  49,393.76  -  246,448.08 

 หนีสินตามสัญญาเช่า 491,376.90  2,421,990.92  -  2,913,367.82 

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,562,699.00  74,966.40  (468,716.20)  1,168,949.20 

ประมาณการหนีสินทีอาจเกิดขนึ 758,420.15  (329,390.15)  -  429,030.00 

 เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 967,296.13  (48,364.81)  -  918,931.32 

  รวม 3,976,846.50  2,168,596.12  (468,716.20)  5,676,726.42 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซือธุรกิจ (8,418,525.77)  102,387.48  -  (8,316,138.29) 

หนีสินตามสัญญาเช่า (570,808.00)  309,242.11  -  (261,565.89) 

 รวม (8,989,333.77)  411,629.59  -  (8,577,704.18) 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ 31 มี.ค. 65 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 197,054.32  1,101.10  -  198,155.42 

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,114,179.20  61,987.00  (244,931.80)  931,234.40 

ประมาณการหนีสินทีอาจเกิดขึน 406,637.77  22,392.23  -  429,030.00 

  รวม 1,717,871.29  85,480.33  (244,931.80)  1,558,419.82 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        

หนีสินตามสัญญาเช่า (570,808.00)  309,242.11  -  (261,565.89) 

 รวม (570,808.00)  309,242.11  -  (261,565.89) 

 

14. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน 

  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 
 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 
 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

เจ้าหนีการคา้ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  -  -  1,958,100.00  - 

เจ้าหนีการคา้ - บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั  42,241,566.63  36,122,687.95  17,308,923.35  16,822,252.80 

รวมเจา้หนีการคา้  42,241,566.63  36,122,687.95  19,267,023.35  16,822,252.80 

เจ้าหนีหมนุเวียนอนื         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  12,944,275.49  15,433,905.79  5,775,383.59  9,225,555.46 

เงินรับล่วงหนา้ค่าวคัซีน  893,903.44  3,724,955.24  832,713.44  3,668,955.24 

รายไดร้อการรับรู้  2,379,300.00  -  -  - 

อืนๆ  2,791,149.65  1,595,250.55  1,615,353.43  1,498,864.23 

รวมเจา้หนีหมุนเวยีนอนื  19,008,628.58  20,754,111.58  8,223,450.46  14,393,374.93 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน  61,250,195.21  56,876,799.53  27,490,473.81  31,215,627.73 
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15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 6,072,468.78  -  6,072,468.78  - 

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

หกั ชาํระคืน (3,283,609.16)  (63,927,531.22)  (3,283,609.16)  (63,927,531.22) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,788,859.62  6,072,468.78  2,788,859.62  6,072,468.78 

หกั ส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (2,788,859.62)  (6,072,468.78)  (2,788,859.62)  (6,072,468.78) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ -  -  -  - 

 

เมือวนัที 3 มีนาคม 2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญากู้เงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึงเป็น  

จาํนวนเงิน 70 ลา้นบาทเพือซือหุ้นทงัหมดของบริษทัทีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง อตัรา

ดอกเบียในเดือนที 1 - 24 อัตราดอกเบียร้อยละ เอ็มแอลอาร์ ลบ 1.50 ต่อปี และตังแต่เดือนที 25 อัตรา

ดอกเบียร้อยละ เอ็มแอลอาร์ ลบ 1.00 ต่อปี กาํหนดชาํระคืน 72 งวดเดือน โดยจดจาํนองทีดิน 11 โฉนด 

พร้อมสิงปลูกสร้าง ของบริษทั และ มีบริษทัยอ่ย เป็นหลกัประกนัเงินกู ้

 

16.   หนีสินตามสัญญาเช่า 

 มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 

มีนาคม 2565 แสดงไดด้งันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2565 168,703,612.16  14,501,777.94 

เพิมขนึจากดอกเบีย 2,690,945.14  216,478.19 

เงินจ่ายชาํระ (4,656,711.23)  (2,405,506.95) 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 166,737,846.07  12,312,749.18 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (6,927,479.49)  (5,833,675.98) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 159,810,366.58  6,479,073.20 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนีสินตามสัญญาเช่าทีจะตอ้งจ่ายชาํระ ดงันี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เงินตน้  ดอกเบียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  6,927,479.49  8,348,143.02  15,275,622.51  5,833,675.98  563,441.82  6,397,117.80 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงั             

 จากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  9,342,350.70  33,463,734.91  42,806,085.61  6,479,073.20  290,366.80  6,769,440.00 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ             

 เกินห้าปี  150,468,015.88  192,137,791.94  342,605,807.82  -  -  - 

  รวม  166,737,846.07  233,949,669.87  400,687,515.94  12,312,749.18  853,808.62  13,166,557.80 

 

17. ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน 

 ประกอบด้วย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ประมาณการหนีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้งวด 11,012,964.99  8,225,960.99  8,606,067.99  7,239,043.99 

กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (5,543,051.00)  -  (4,259,831.00)  - 

เพมิขึนจากการซือธุรกิจ -  973,835.00  -  - 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (38,112.00) (456,247.00)  (38,112.00) (456,247.00)

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนัและดอกเบีย 412,944.00  2,269,416.00  348,047.00  1,823,271.00 

ประมาณการหนีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัสินงวด 5,844,745.99  11,012,964.99  4,656,171.99  8,606,067.99 

   

  ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 386,205.00  476,128.00  324,562.00  410,934.00 

ตน้ทุนดอกเบยี 26,739.00  53,767.00  23,485.00  44,885.00 

รวม 412,944.00  529,895.00  348,047.00  455,819.00 
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 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

อตัราคิดลด 1.16 - 2.24  1.16 - 3.60 

อตัราการขึนเงินเดือน 3.00 - 5.00  3.00 - 5.00 

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 0 - 41  0 - 43 

อตัรามรณะ อตัรามรณะไทยปี 2560 

โดยมีการปรับปรุงอตัรา

การเสียชีวิตร้อยละ 3 ต่อปี 

 อตัรามรณะไทยปี 2560 

โดยมีการปรับปรุงอตัรา

การเสียชีวติร้อยละ 3 ต่อปี 

  

 ร้อยละ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 

อตัราคิดลด 2.24  2.68 

อตัราการขึนเงินเดือน 3.00  3.00 

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 0 - 34  0 - 28 

อตัรามรณะ อตัรามรณะไทยปี 2560 

โดยมีการปรับปรุงอตัรา

การเสียชีวิตร้อยละ 3 ต่อปี 

 อตัรามรณะไทยปี 2560 

โดยมีการปรับปรุงอตัรา

การเสียชีวติร้อยละ 3 ต่อปี 

 

18.  หุ้นทุนซือคืน 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 5/2564 เมือวนัที 30 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติอนุมตัิโครงการซือ

หุ้นคืน (Treasury Stock) เพือบริหารสภาพคล่องส่วนเกินทางการเงินของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 50 

ล้านบาท จาํนวนหุ้นทีจะซือคืนไม่เกิน 3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนไม่เกินร้อยละ 1.4 ของหุ้นทีได้

จาํหน่ายแลว้ทงัหมด การซือหุ้นคืนซือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาในการซือคืน 

ตงัแต่วนัที  14 กันยายน 2564 ถึงวนัที 11 มีนาคม 2565 โดยจะจาํหน่ายให้หมดภายใน 3 ปี เมือพน้กาํหนด 

6 เดือนตามกฎหมายนบัแต่ระยะเวลาการซือหุน้คืนสินสุดลง หากจาํหน่ายไม่หมดในเวลาดงักล่าว บริษทัจะ

ตดัหุน้ซือคืนทีเหลือ ทงันี หุ้นทุนซือคืนทีบริษทัถืออยูจ่ะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมผูถื้อหุ้นรวมทงัไม่มีสิทธิใน

การออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
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เมือมีการซือคืนหุ้นทุน จาํนวนสิงตอบแทนทีจ่ายซือรวมถึงตน้ทุนทีเกียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็น

หุน้ทุนซือคืนและแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้นและจดัสรรจาํนวนเดียวกนันีจากกาํไรสะสมไป

เป็นสํารองหุ้นทุนซือคืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น เมือมีการจาํหน่ายหุ้นทุนซือคืน จาํนวนเงินทีได้รับรับรู้

เป็นรายการเพิมขึนในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซือคืนดว้ยจาํนวนตน้ทุนของหุ้นทุนซือคืนที

จาํหน่ายซึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัและโอนจาํนวนเดียวกนันีจากบญัชีสํารองหุ้นทุนซือคืนไป

กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุนซือคืนแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซือคืนนาํไปหักจากกาํไรสะสมหลงัจากทีหักจากส่วนเกิน

ทุนหุน้ซือคืนหมดแลว้ 

ณ วนัที 11 มีนาคม 2565 (วนัทีเสร็จสินระยะเวลาการซือหุ้นคืน) บริษทัได้ซือคืนหุ้นสามัญเป็น

จํานวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซือคืนเป็นจํานวนเงิน 

13,286,810 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซือหุ้นทุนซือคืน) คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่าย

ทงัหมด 

 

19. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

ส่วนประกอบหลกัของค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2565 และ 2564 ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :       

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :       

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 29,324,541.25  - -  - 

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมอืเริมแรกและทีกลบัรายการ (2,580,225.71)  (1,034,603.40) (394,722.44)  (1,017,738.66)

  รวม 26,744,315.54  (1,034,603.40) (394,722.44)  (1,017,738.66)

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุน    

     เบ็ดเสร็จอืน : 

   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั    

 กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์    

พนกังานทีกาํหนดไว ้ 468,716.20  - 244,931.80  - 

  รวม 468,716.20  - 244,931.80  - 
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20. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทั (ไม่รวมกาํไรเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีออกและเรียกชาํระแลว้

ในระหวา่งงวด 

  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดของบริษทั (บาท) 106,452,335.06  (14,845,936.94)  (5,883,665.38)  (12,459,822.62)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (หุน้) 214,000,000  215,000,000  214,000,000  215,000,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.50  (0.07)  (0.03)  (0.06)
 
21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนําเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อยทีผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือ คณะกรรมการบริหาร   

  บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีรายงานตามประเภทของธุรกิจ คือ 

ธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์สิงแวดลอ้ม และดาํเนิน

ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัและบริษทัย่อย ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน

โดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัทีใช้ในการวดักาํไร

หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน  
 พนับาท 

 งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางส่วน) สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 โรงพยาบาล  โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์  ตรวจวิเคราะห์สิงแวดลอ้ม  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการ 203,428  -  46,129  39,445  -  3,050  249,557  42,495 

ตน้ทุนการประกอบกิจการ (49,155)  -  (31,326)  (28,522)  (820)  (3,335)  (81,301)  (31,857) 

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 154,273  -  14,803  10,923  (820)  (285)  168,256 10,638 

รายไดอ้นื             3,283  313 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (7,648)  (4,125) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (27,944)  (22,206) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (2,751)  (500) 

(ค่าใชจ้่าย) รายไดภ้าษีเงินได ้             (26,744)  1,034 

กาํไรสาํหรับงวด             106,452  (14,846) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย             9,208  6,437 

สินทรพัย ์                

สินทรพัยถ์าวร 19,912  -  137,276  140,913  1,272  6,982  158,460  147,895 

สินทรพัยอ์นื 583,971  -  559,168  386,344  6,392  4,411  1,149,531  390,755 

รวม 603,883  -  696,444  527,257  7,664  11,393  1,307,991  538,650 
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22. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัและหนีสิน

ทีอาจเกิดขึน ดงันี 

22.1 ภาระผกูพนัเกียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกับการเช่ายานพาหนะ และ

 เครืองใชส้ํานกังานงาน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตงัแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาขา้งตน้ดงันี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

จ่ายชาํระ       

ภายใน 1 ปี 0.54  0.52  0.51  0.42 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.10  0.10  -  - 

 

22.2 คดีความ 

บริษทั 

คดีแพ่งหมายเลขดาํที พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหวา่งนางสาวพชัรินทร์ อคัรพลสกุล ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมของเด็กหญิงพรนชัชา อคัรพลสกุล โจทก์ กบั นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจา้งของบริษทั จาํเลยที 

1 และ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกัด (มหาชน) นายจ้าง จาํเลยที 2 ซึง

นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ไดข้บัรถไปชน เด็กหญิงพรนัชชา อคัรพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้

ยืนฟ้องบริษัทฯ เมือวนัที 13 ธันวาคม 2562 ในฐานความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุน

ทรัพย ์5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคาํพิพากษาเมือวนัที 1 ตุลาคม 2563 

เป็นคดีห มายเลขแดงที  พ .967/2563 ให้ จําเลยทังสองชําระเงินให้แก่โจทก์ เป็นจํานวน เงิน 

1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าวนบัตงัแต่วนัที 9 เมษายน 

2562 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จให้แก่โจทก์ ต่อมาบริษทัไดม้ีการอุทธรณ์พร้อมกบัยนืคาํร้องขอ

ทุเลาการบงัคบัคดีดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ซึงศาลมีคาํสังให้จาํเลยทงัสองร่วมกนัหรือคนใด

คนหนีงหาประกนัสําหรับจาํนวนเงินทีตอ้งชาํระตามคาํพิพากษาชนัตน้ พร้อมดอกเบียอตัราร้อยละ 

7.5 ต่อปี นับแต่วนัที 9 เมษายน 2562 จนถึงวนัทราบคาํสังนีและต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที

พอใจและภายในกาํหนดเวลาทีศาลชนัตน้กาํหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบงัคบัไวใ้นระหว่างอุทธรณ์ 

มิฉะนันจะยกคาํร้อง ในวนัที 13 มกราคม 2565 ทางบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์

แล็บ จาํกัด (มหาชน) ได้วางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คไว้ต่อศาลตามคาํสังศาลอุทธรณ์เป็น

จาํนวนเงิน 2,145,150 บาทแลว้ และไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและตงัเป็นประมาณการหนีสินไวใ้นงบ

การเงินแลว้ 
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บริษทัยอ่ย 

เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2563 บริษทั สุขสวสัดิการแพทย ์จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง

จากผูม้าใช้บริการขอ้หาผิดสัญญารักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรัพย ์21.28 ลา้น

บาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าวนับตงัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้

ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จแก่โจทก ์ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหว่างการไกล่เกลีย ให้การ และสืบพยาน บริษทั

ย่อยไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นงบการเงิน เนืองจากผูบ้ริหารและทีปรึกษากฎหมายของ

กลุ่มบริษทัมีความมนัใจวา่บริษทัยอ่ยจะชนะคดีดงักล่าว 

 

22.3 หนีสินทีอาจเกิดขึน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจาก 

สปสช. เกียวกบัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จาํนวนเงินรวม 1.70 ลา้นบาท 

โดยมีหลกัประกนัเป็นเงินรายไดค้า้งรับจาก สปสช. 

 

22.4 การคาํประกนั 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนงัสือคาํประกนัที

ออกโดยธนาคารในนามของบริษทั ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 

โดยประกอบดว้ยหนงัสือคาํประกนัดงัต่อไปนี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มนีาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มนีาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

คาํประกนัสํานกังานประกนัสังคม 8,300,000.00  4,100,000.00  -  - 

คาํประกนัสํานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ 

 

9,356,800.00 

  

9,356,800.00 

  

3,206,800.00 

  

3,206,800.00 

คาํประกนัค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ ่ 3,000,000.00  3,000,000.00  3,000,000.00  3,000,000.00 

คาํประกนัสาธารณูปโภค 649,350.00  649,350.00  159,250.00  159,250.00 

คาํประกนัอนืๆ 300,000.00  700,000.00 500,000.00  500,000.00 

 รวม 21,606,150.00  17,806,150.00 6,866,050.00  6,866,050.00 
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23. เครืองมือทางการเงนิ 

  มลูค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมี

อตัราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริษทัและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทแีสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
24. การแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี 

   ในการเสนองบการเงินสําห รับงวดสามเด ือนสินสุดวนัที  31 ม ีน าคม 2565 บริษ ทัพบว ่า  

งบการเงินรวมปีก่อนบนัทึกสํารองตามกฎหมายไม่ถูกตอ้ง ดังนันบริษทัจึงได้ทาํการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

ทางการบัญชีดังกล่าวโดยวิธีการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินใหม่ ซึงมีผลกระทบดงันี 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดทีเคยแสดง 

ไวเ้ดิม 

 รายการปรับปรุง

เพิมขึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน      

สาํรองตามกฎหมาย 14,784,589.25  (4,034,589.25)  10,750,000.00 

กาํไรสะสม 459,420,407.00  4,034,589.25  463,454,996.25 
 
25.  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

   บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2564 เพือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั ซึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

สุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้นทีไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  เพมิขึน (ลดลง)  หลงัจดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 334,115,813.86  (4,000,000.00)  330,115,813.86 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 35,249,950.32  1,800,000.00  37,049,950.32 

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 272,239,741.30  (1,704,200.00)  270,535,541.30 

สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ 161,615,641.49  5,951,853.00  167,567,494.49 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 14,413,704.59  (650,000.00)  13,763,704.59 

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 6,866,050.00  4,000,000.00  10,866,050.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 7,249,418.00  (5,397,653.00)  1,851,765.00 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

 

 

  

- 31 -

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  เพมิขึน (ลดลง)  หลงัจดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน      

สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ 13,284,058.94  1,074,853.00  14,358,911.94 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 13,203,895.65  (650,000.00)  12,553,895.65 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 503,818.00  (424,853.00)  78,965.00 

 

26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 เมือวนัที 30 เมษายน 2565 ไดมี้มติดงัต่อไปนี 

1. อนุมติัการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จาํนวนไม่

ตาํกว่า 600 เตียง ภายใต้บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จํากัด (“บริษัทใหม่”) ซึงเป็นบริษัทย่อย

ทางอ้อมทีจะจัดตงัขึนใหม่ โดยมีบริษทั สุขสวสัดิการแพทย ์จาํกัด (“PCH”) (IMH ถือหุ้น PCH ร้อยละ 

99.99) ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ (“บริษทัใหม่”) เพือดาํเนินกิจการเกียวกับ

โรงพยาบาล โดยการเช่าทีดินระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและดาํเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง 

คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,500 ลา้นบาท  

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2564 เพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 

2,750,000.00 บาท และการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท จาํนวน 215,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผล

สําหรับงวดสินปี 2564 จากกาํไรสุทธิของบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนไม่เกิน 193,000,000.00 บาท (ยงั

ไม่ได้หักหุ้นทีบริษทัซือคืนซึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง) โดยกาํหนดให้วนัที 21 

มีนาคม 2565 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการรับปันผลและกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 27 

พฤษภาคม 2565 

 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 13 พฤษภาคม 2565 


