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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค            
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ และลกูหนีก้ารค้า(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

กลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจหลกัใหบ้ริการตรวจร่างกายบุคคล และตรวจสภาพน ้ าและอากาศของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม จึงรับรู้รายไดแ้ละรายไดค้า้งรับ เม่ือกลุ่มกิจการออกผลวเิคราะห์การตรวจร่างกายและผลตรวจสภาพน ้ า
และอากาศของแต่ละรายการซ่ึงสรุปผลโดยผูเ้ช่ียวชาญวิชาชีพ และเม่ือรวบรวมผลวิเคราะห์ครบตามขอ้ตกลงกบั
ลูกคา้ จึงออกใบแจง้หน้ีพร้อมส่งผลวิเคราะห์ทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ ดงันั้นขั้นตอนการให้บริการซ่ึงมีผล



ต่อการน าเสนอรายได ้และสถานะของลูกหน้ีในรายงานทางการเงิน จึงเป็นรายการท่ีมีความส าคญั นอกจากน้ีรายการ
ให้บริการท่ีเกิดข้ึนโดยผลการวเิคราะห์แต่ละรายบุคคลและรายสถานท่ีมีจ านวนมาก ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุวา่ การวดั
มูลค่าของรายการดงักล่าว เป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการรับรู้รายได ้และลูกหน้ีการคา้ ตรวจสอบเน้ือหาสาระของ
บญัชีลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ ตรวจสอบการจดัท ารายงานวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ี สอบถามฝ่ายบริหารและ
พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และสุ่มทดสอบการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ วา่มี
ความสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบั
การรับรู้ไดข้องกลุ่มบริษทั 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ของกลุ่มบริษทั (แต่
ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้ น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจ้า
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่
จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

 

 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ           
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้   
ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  



 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 

(นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3885 

 
ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 



หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 -                            11,049,830.30        -                         11,049,830.30          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 65,688,682.15          34,249,419.87        62,512,013.86        29,882,247.66          

หน้ีสินจากสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 2,428,722.95            114,137.12             924,492.00             114,137.12               

หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 -                            13,532,559.90        -                         13,137,501.11          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.00                          726,045.95             -                         -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 2,622,890.92            1,345,087.27          1,650,623.91          405,644.66               

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 70,740,296.02          61,017,080.41        65,087,129.77        54,589,360.85          
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 5,568,003.77            490,437.07             2,666,779.03          490,437.07               
เงินกูย้ืมระยะยาว 18 -                            57,405,807.77        -                         55,929,883.95          
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 6,616,436.00            4,921,096.00          5,881,569.00          4,390,131.00            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22.3 639,894.00               639,894.00             607,034.40             607,034.40               

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,824,333.77          63,457,234.84        9,155,382.43          61,417,486.42          

                    รวมหน้ีสิน 83,564,629.79          124,474,315.25      74,242,512.20        116,006,847.27        
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 19 107,500,000.00        107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00        

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ -  หุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น 19 80,000,000.00        80,000,000.00          
ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ -  หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 107,500,000.00        107,500,000.00      

ก าไร(ขาดทุน) สะสม 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19 262,690,733.19        -                          262,690,733.19      -                            
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 8,434,589.25            4,046,670.71          8,000,000.00          3,612,081.46            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 72,966,193.93          81,855,541.23        61,481,617.95        73,148,435.81          
                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 451,591,516.37        165,902,211.94      439,672,351.14      156,760,517.27        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 535,156,146.16        290,376,527.19      513,914,863.34      272,767,364.54        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

2

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท



องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
ท่ีออก เป็นส ารอง ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ฯ บริษทัใหญ่
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2561 80,000,000.00      -                          2,313,785.42       84,962,217.33         -                                                 167,276,002.75      167,276,002.75        
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี -                           -                            
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 -                        -                          1,732,885.29       (1,732,885.29)          -                                                 -                           -                            
      เงินปันผลจ่าย 21 -                        -                          -                       (18,000,000.00)        -                                                 (18,000,000.00)       (18,000,000.00)         

      ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                        -                          -                       14,066,633.19         2,559,576.00                                16,626,209.19        16,626,209.19          

     โอนผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

      - คณิตศาสตร์ประกนัภยัไปยงัก าไรสะสม -                        -                          2,559,576.00           (2,559,576.00)                               -                           -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 80,000,000.00      4,046,670.71       81,855,541.23         -                                                 165,902,211.94      165,902,211.94        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 80,000,000.00      -                          4,046,670.71       81,855,541.23         -                                                 165,902,211.94      165,902,211.94        
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี -                           -                            
      เพ่ิมทุนหุน้สามญั 19 27,500,000.00      -                          -                       -                           -                                                 27,500,000.00        27,500,000.00          
      ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 19 -                        262,690,733.19      -                       -                           -                                                 262,690,733.19      262,690,733.19        
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 -                        -                          4,387,918.54       (4,387,918.54)          -                                                 -                           -                            
      เงินปันผลจ่าย 21 -                        -                          -                       (15,000,000.00)        -                                                 (15,000,000.00)       (15,000,000.00)         
      ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                        -                          -                       10,498,571.24         -                                                 10,498,571.24        10,498,571.24          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 107,500,000.00    262,690,733.19      8,434,589.25       72,966,193.93         -                                                 451,591,516.37      451,591,516.37        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

3

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

งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

บาท
ก าไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ส่วนเกินมูลคา่หุน้

สามญั



องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

ท่ีออก เป็นส ารอง ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ฯ บริษทัใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2561 80,000,000.00          -                         1,879,196.17           84,547,206.38              -                                            166,426,402.55      166,426,402.55       
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี -                         -                          
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 -                           -                         1,732,885.29           (1,732,885.29)              -                                            -                         -                          
      เงินปันผลจ่าย 21 -                           -                         -                           (18,000,000.00)             -                                            (18,000,000.00)       (18,000,000.00)        
      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                           -                         -                           5,905,977.12                2,428,137.60                             8,334,114.72          8,334,114.72           
     โอนผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
      - คณิตศาสตร์ประกนัภยัไปยงัก าไรสะสม -                           -                         -                           2,428,137.60                (2,428,137.60)                            -                         -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 80,000,000.00          -                         3,612,081.46           73,148,435.81              -                                            156,760,517.27      156,760,517.27       

-                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 80,000,000.00          -                         3,612,081.46           73,148,435.81              -                                            156,760,517.27      156,760,517.27       
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
      เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 19 27,500,000.00          -                         -                           -                               -                                            27,500,000.00        27,500,000.00         
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19 -                           262,690,733.19      -                           -                               -                                            262,690,733.19      262,690,733.19       
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 -                           -                         4,387,918.54           (4,387,918.54)              -                                            -                         -                          

      เงินปันผลจ่าย 21 -                           -                         -                           (15,000,000.00)             -                                            (15,000,000.00)       (15,000,000.00)        
      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                           -                         -                           7,721,100.68                -                                            7,721,100.68          7,721,100.68           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 107,500,000.00        262,690,733.19      8,000,000.00           61,481,617.95              -                                            439,672,351.14      439,672,351.14       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

 4

ก าไรสะสม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

บาท

รวมยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามญั



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 333,926,138.68      320,253,841.05       286,701,659.00      262,547,578.01      
รายไดอ่ื้น
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 499,997.00             439,998.00              499,997.00             439,998.00             
รายไดอ่ื้น 2,185,160.38          2,221,650.57           3,821,046.97          4,415,322.14          

         รวมรายได้ 336,611,296.06      322,915,489.62       291,022,702.97      267,402,898.15      
ค่าใชจ่้าย 29.7% 32.5% 30.2% 31.8%

ตน้ทุนการให้บริการ 234,747,725.62      216,304,342.12       200,065,702.29      179,078,405.22      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 19,659,649.09        17,114,223.76         17,573,952.39        14,549,038.01        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 67,525,332.43        67,668,625.85         62,354,057.20        62,249,995.71        
ตน้ทุนทางการเงิน 3,821,828.18          3,550,524.55           3,665,824.41          3,506,151.46          

          รวมค่าใชจ่้าย 325,754,535.32      304,637,716.28       283,659,536.29      259,383,590.40      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 10,856,760.74 18,277,773.34 7,363,166.68          8,019,307.75
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 22 358,189.50             4,211,140.15 (357,934.00)            2,113,330.63
ก าไรสุทธิ 10,498,571.24 14,066,633.19 7,721,100.68 5,905,977.12

3.1% 4.4% 2.7% 2.2%
การแบ่งปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 10,498,571.24 14,066,633.19 7,721,100.68 5,905,977.12
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

10,498,571.24 14,066,633.19 7,721,100.68 5,905,977.12

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.07 0.09 0.05 0.04
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 161,356,164 160,000,000 161,356,164 160,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้ 3% 4% 3% 2%

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

งบการเงินรวม

5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ก าไรส าหรับปี 10,498,571.24      14,066,633.19     7,721,100.68       5,905,977.12        

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั :

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ
- ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                           3,199,470.00       -                           3,035,172.00        

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืน
- ของส่วนของผูถื้อหุน้ -                           (639,894.00)         -                           (607,034.40)         

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           2,559,576.00       -                           2,428,137.60        

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 10,498,571.24      16,626,209.19     7,721,100.68       8,334,114.72        

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 10,498,571.24      16,626,209.19     7,721,100.68       8,334,114.72        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                           -                          -                           -                           

10,498,571.24      16,626,209.19     7,721,100.68       8,334,114.72        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

6

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) 10,498,571.24          14,066,633.19        7,721,100.68            5,905,977.12            
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเส่ือมราคา 18,280,974.00          18,040,996.16        13,799,376.24          13,939,196.57          
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 18,312.81                 182,207.69             18,312.81                 182,207.69               
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 345,348.11               122,441.31             345,348.11               122,441.31               
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น (499,997.00)             (439,998.00)            (499,997.00)             (439,998.00)              
หน้ีสงสยัจะสูญ 298,232.00               986,744.16             298,232.00               968,541.00               
หน้ีสูญไดรั้บคืน (813,520.00)             -                          (813,520.00)             -                            
ผลประโยชน์พนกังาน 1,695,340.00            2,427,531.00          1,491,438.00            2,149,243.00            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 358,189.50               4,205,196.15          (357,934.00)             2,113,330.63            
ตน้ทุนทางการเงิน 3,821,828.18            3,550,524.55          3,665,824.41            3,506,151.46            

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนการเปล่ียนแปลง-
-ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 34,003,278.84          43,142,276.21        25,668,181.25          28,447,090.78          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  (14,278,887.76)        (29,178,060.81)       (22,037,125.55)        (17,795,598.97)         
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (134,700.64)             162,867.40             (491,335.61)             533,004.86               
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70,594.00                 (82,925.00)              148,832.04               1,161,232.82            
วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 307,253.36               (35,119.31)              1,333,697.67            241,960.66               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,019,147.51)          (1,580,206.54)         -                           (2,646,961.07)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,198,589.52)          (418,404.48)            (1,189,589.52)          (423,404.48)              

หน้ีสินด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -กิจการอ่ืน 14,322,606.20          10,570,706.88        15,513,110.12          9,466,426.21            
เงินประกนัพนกังาน -                           (176,500.00)            -                           (166,500.00)              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,277,803.65            135,418.54             1,244,979.25            (160,384.16)              

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 31,350,210.62          22,540,052.89        20,190,749.65          18,656,866.65          
จ่ายภาษีเงินได้ (4,573,254.19)          (3,520,622.23)         (5,280,337.71)          (2,128,364.03)           

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 26,776,956.43          19,019,430.66        14,910,411.94          16,528,502.62          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 7 -

บาท

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้น (150,052,176.01)      5,424,522.18          (150,052,096.80)      4,926,535.27            
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 560,000.00               440,000.00             560,000.00               440,000.00               
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,111,860.61)        (26,044,844.19)       (12,111,668.30)        (23,346,927.28)         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,559,800.00)          (1,158,491.65)         (2,559,800.00)          (1,158,491.65)           

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (171,163,836.62)      (21,338,813.66)       (164,163,565.10)      (19,138,883.66)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี (11,049,830.30)        11,049,830.30        (11,049,830.30)        11,049,830.30          
เงินใหกู้ย้มื - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                           -                          5,000,000.00            1,000,000.00            
เงินกูย้มืกรรมการ -                           (15,000,000.00)       -                           (15,000,000.00)         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                           28,000,000.00        -                           26,000,000.00          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (70,938,367.67)        (9,571,225.19)         (69,067,385.06)        (9,442,207.80)           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,562,152.53            (5,325.81)                (843,303.16)             (5,325.81)                  
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 330,000,000.00        -                          330,000,000.00        -                            
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่ (27,069,266.81)        -                          (27,069,266.81)        -                            
จ่ายดอกเบ้ีย (3,945,115.85)          (3,606,552.55)         (3,789,112.08)          (3,562,179.46)           
จ่ายเงินปันผล (10,500,056.25)        (18,000,000.00)       (10,500,056.25)        (18,000,000.00)         

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 210,059,515.65        (7,133,273.25)         212,681,046.34        (7,959,882.77)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 65,672,635.46          (9,452,656.25)         63,427,893.18          (10,570,263.81)         
เงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั (2,900,000.00)          (239,150.50)            (2,900,000.00)          (239,150.50)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 15,872,191.75          25,563,998.50        12,751,948.68          23,561,362.99          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 78,644,827.21          15,872,191.75        73,279,841.86          12,751,948.68          

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าซ้ือ 3,830,000.00            609,900.00             3,830,000.00            609,900.00               

เงินสดปันผลจ่ายลดลง 4,499,943.75            -                          4,499,943.75            -                            
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่ลดลง 12,740,000.00          -                          12,740,000.00          -                            
เจา้หน้ีอ่ืนลดลง (17,239,943.75)        -                          (17,239,943.75)        -                            
โอนเงินมดัจ าเป็นสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง -                           319,250.00             -                           319,250.00               
โอนเงินมดัจ าเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันา -                           1,007,300.00 -                           1,007,300.00            

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

- 8 -

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จ  ากดั และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษัท โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 1.1     ข้อมูลบริษัทฯ 

   บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดั ภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคล
ประเภท บริษทัจ ำกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105539075896 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2539  

 ต่อมำวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2561  มีมติอนุมติัใหแ้ปรสภำพบริษทั เป็นบริษทั

มหำชนจ ำกดั เพ่ือน ำหุน้เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันำธุรกิจ

กำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 ทะเบียนเลขท่ี 0107561000269  

 

ในระหวำ่งวนัท่ี 18 ถึง 20 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขำยแก่ประชำชน

และหุน้สำมญัของบริษทัฯเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562 

 

บริษทัฯ ประกอบกิจกำรหลกั คือ โรงพยำบำลเวชกรรมเฉพำะทำง อำชีวเวชศำสตร์  มีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
442 ถนนบำงแวก แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ และ ส ำนกังำนสำขำอีก 5 แห่ง คือสำขำท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
444 ถนนบำงแวก แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ สำขำท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/28 หมู่ 9 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี  สำขำท่ี 3 ตั้ งอยู่ เลขท่ี 1/194-5 หมู่ท่ี 5 ต ำบลคำนหำม อ ำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยำ สำขำท่ี 4 ตั้งอยู ่เลขท่ี 60/31-32 หมู่ท่ี 3 ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สำขำ
ท่ี 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 117/12-14 หมู่ท่ี 6 ต ำบลคอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  
บริษทั แอคคิวฟำส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ำกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดั ภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษทั จ ำกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540029193 เม่ือ วนัท่ี 20 
มีนำคม 2540 มีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 442 ถนนบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจหลกั
คือ จดัเก็บ รวบรวม รับตรวจวิเครำะห์ วจิยัตวัอยำ่งและส่งตรวจเพ่ือกำรวนิิจฉยัทำงกำรแพทย ์รวมทั้งกำรรำยงำน
ผลสรุปใหค้  ำแนะน ำปรึกษำอนัเก่ียวกบัผลของกำรตรวจวเิครำะห์ทั้งในและนอกสถำนท่ี ตรวจวเิครำะห์ตวัอยำ่งน ้ำ 
อำกำศ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน จ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละส ำนกังำน 
 

1.2      เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้
ถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้ ำข้ึนตำมแบบก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมี
ในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543  
งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

1.3 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

1.3.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของ บริษทั โรงพยำบำลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ 
จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั แอคคิวฟำส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้น 99.99% 
(ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมถือเป็น 100%) หลงัจำกไดต้ดัยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีนยัส ำคญั
ออกแลว้ 

1.3.2 บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

1.3.3 งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมท่ีออก

และปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกรำคม 2562 ซ่ึงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นในงวดปัจจุบันไม่มี

ผลกระทบต่องบกำรเงินอยำ่งมีนยัส ำคญั  

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน

บญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
ฉบบัท่ี    12     เร่ือง   ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี    23     เร่ืองตน้ทุนกำรกูย้มื 
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ฉบบัท่ี 24 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ฉบบัท่ี    28     เร่ือง    เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 33 เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
            ฉบบัท่ี       1     เร่ือง   กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชค้ร้ังแรก 

ฉบบัท่ี 2 เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี       3    เร่ืองรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญำประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 เร่ือง กำรส ำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 
ฉบบัท่ี     11    เร่ือง    กำรร่วมกำรงำน 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

การตคีวามมาตรฐานบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจง 

กบักิจกรรมด ำเนินงำน 
ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวป็ไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมี 

ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง 
สภำพแวดลอ้ม 

 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  

เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ 

               ป ฏิสัมพัน ธ์ของรำยกำรเห ล่ำน้ี  ส ำห รับมำตรฐำนกำรบัญ ชี  ฉบับ ท่ี  19 เร่ือง
ผลประโยชน์พนกังำน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 17 เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยไ์ม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

 
ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 
ฉบบัท่ี    23     เร่ือง    ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวธีิกำรทำงภำษีเงินได ้

 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 แลว้เห็นวำ่ 

1) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 24, 
ฉบับท่ี 27, ฉบับท่ี 33, ฉบับท่ี 34, ฉบับท่ี 36, ฉบับท่ี 37, ฉบับท่ี 38, และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 13, ฉบบัท่ี 15 และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 22 จะ
ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

2) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 32, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 7, ฉบับท่ี 9, ฉบับท่ี 16, กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 และฉบบัท่ี 19 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่ง
กำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ เม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

3) มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวในขอ้ 1 และ 2 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
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2. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั มีดงัน้ี; 

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษทัฯ บนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

กำรรับรู้รำยไดเ้ป็นไปตำมประเภท ดงัน้ี; 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร จะบนัทึกเป็นรำยไดโ้ดยพิจำรณำถึง ขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้เวชภณัฑ์  จะบนัทึกเป็นรำยไดเ้ม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้
แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ 

2.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึง
ถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

2.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับผลขำดทุน
โดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร
วเิครำะห์อำยลูุกหน้ี 

2.4 วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 

วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วธีิเขำ้ก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

2.5 สินค้าคงเหลือ  

สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วธีิเขำ้ก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

2.6 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์(ถ้ำมี)            
ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุน โดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร และ ส่วนปรับปรุงส่ิงปลูกสร้ำง    20  ปี 

อุปกรณ์กำรแพทยแ์ละหอ้งปฏิบติักำร    5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน     5 ปี 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน    5 ปี 

ยำนพำหนะ      5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 
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กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

2.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของ
สินทรัพย ์ดงัน้ี 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เป็นเวลำ   5  ปี 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใชป้ระโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำร   
ดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวธีิกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ิน
ปีเป็นอยำ่งนอ้ย  ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 

2.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ 
ควบคุม ไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

2.9 ภาษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั
และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรวมธุรกิจ หรือ
รำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำม
หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี บนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำว เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดย
อิงกบักฎหมำยท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน  

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี จะบันทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีใน
อนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 
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2.10 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่ำจ้ำง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

เงินชดเชยเม่ือออกจำกงำนของพนกังำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรขำดทุนตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน ภำระผกูพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออก
จำกงำนน้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้ อยำ่งไรก็ตำม ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

บริษทัฯ  รับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงเจตนำผูกพนัอยำ่งชดัเจนเก่ียวกบักำร
เลิกจำ้งและไม่มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรำยละเอียดอยำ่งเป็นทำงกำรทั้งกำรเลิกจำ้งก่อนวนัเกษียณตำมปกติ
หรือกำรสนบัสนุนกำรออกจำกงำนโดยสมคัรใจ 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในงบก ำไรขำดทุนทนัทีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือ
ลดขนำดโครงกำร หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

2.11 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ำยบริหำรอำจตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ผลกระทบของเหตุกำรณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนำคตท่ีอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้

2.12 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้น
สำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  ณ  วนัส้ินงวดบญัชี 
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3. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำร

คำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี  

 

 

บริษทั 

   

 

ประเภทธุรกิจ 

  

ลกัษณะ 

ควำมสมัพนัธ์ 

 ร้อยละกำรถือหุน้ 

    ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561      

บริษัทย่อย          
บริษทั แอคคิวฟำส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ำกดั   ให้บริกำรตรวจวเิครำะห์

ส่ิงแวดลอ้ม 
 ถือหุ้นและ 

มีกรรมกำรร่วมกนั 
 99.99  99.99 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
โรงพยำบำลองครักษ ์   โรงพยำบำล  มีกรรมกำรร่วมกนั  -  - 
บริษทั เอน็วพีีแลนด ์จ ำกดั   พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์  มีกรรมกำรร่วมกนั  -  - 
บริษทั ไฮวิว จ ำกดั   พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์  มีกรรมกำรร่วมกนั  -  - 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั          
นำยสิทธิวฒัน์ ก ำกดัวงษ ์     กรรมกำร  -  - 
นำงสำวปรมำกรณ์ ปวโรจน์กิจ     กรรมกำร  -  - 
 

3.1 รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยกำรถือหุน้และกำรมี    

ผูถื้อหุ้น และ/หรือกรรมกำรร่วมกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำง

บริษทัฯกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำน  อตัรำท่ีตกลงกนัในสญัญำ โดยอำ้งอิงจำกรำคำประเมินของผูป้ระเมินอิสระ

ท่ีอยูใ่นกำรก ำกบัดูแลของ กลต. 

 

ค่ำสำธำรณูปโภค  รำคำตำมท่ีถูกเรียกเก็บจำกภำครัฐ โดยจดัสรรค่ำใชจ่้ำยใหบ้ริษทัยอ่ย  

ตำมจ ำนวนพนกังำน และ พ้ืนท่ีใชง้ำน 

 

ค่ำซ้ือทรัพยสิ์น  รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนใหญ่  รำคำตำมกำรประเมินรำคำจำกผูป้ระเมินอิสระท่ีอยูใ่นรำยช่ือของ กลต. 
รำยไดจ้ำกกำรขำยวคัซีน  รำคำตลำด 

ดอกเบ้ียจ่ำย  รำคำตลำด  
รำยไดค้่ำบริกำร      รำคำท่ีตกลงกนั 
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ในระหวำ่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัยอ่ย (ซ่ึงไดต้ดัออกแลว้ใน
กำรจดัท ำ  งบกำรเงินรวม) และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุน้และ/หรือมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั) 
รำยกำรธุรกิจท่ีมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี  

 บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
บริษทัยอ่ย     
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร - - 333,155.60 325,306.88 
รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำน - - 336,299.88 336,299.88 
รำยไดอ่ื้น - - 995,715.09 1,657,892.40 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

    
ค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนใหญ่ 3,154,375.00 2,940,000.00 3,154,375.00 2,940,000.00 
ดอกเบ้ียจ่ำย - 533,287.67 - 533,287.67 
รำยไดค้่ำบริกำร 369,897.00 248,310.00 369,897.00 248,310.00 

 

3.1.1 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่ำเบ้ียประกนัชีวติ เบ้ียประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร มีรำยกำรดงัน้ี: 

  

บำท 

 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

2562 
 

2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 
 

14,885,000.00 
 

12,680,000.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 
 

- 
 

- 

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 
 

- 
 

- 

รวม 
 

14,885,000.00 
 

12,680,000.00 
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3.2 ลูกหนีอ่ื้น – บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประกอบดว้ย: 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

บริษัทย่อย: 
 

       เงินทดรองจ่ำย: 
        

บริษทัแอคคิวฟำส แล็บ เซ็นเตอร์จ ำกดั - 
 

- 
 

66,111.46 
 

144,349.50 
รวม 

 
- 

 
- 

 
66,111.46 

 
144,349.50 

กจิการทีเ่กีย่วข้อง 
     

 
  

ค่ำบริกำร 
     

 
  

โรงพยำบำลองครักษ ์
 

12,331.00 
 

82,925.00 
 

12,331.00 
 

82,925.00 
รวม 

 
12,331.00 

 
82,925.00 

 
12,331.00 

 
82,925.00 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

12,331.00 
 

82,925.00 
 

78,442.46 
 

227,274.50 

 

3.3 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย: 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

บริษัทย่อย: 
 

       บริษทัแอคคิวฟำส แล็บ เซ็นเตอร์จ ำกดั     - 
 

     - 
 

8,000,000.00 
 

13,000,000.00 
รวม 

 
- 

 
- 

 
8,000,000.00 

 
13,000,000.00 

 

4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ยอดคงเหลือของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

เงินสดในมือ 
 

583,562.00 
 

407,488.00 
 

519,072.00 
 

330,821.00 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรำยวนั 

78,061,265.21 
 

15,464,703.75 
 

72,760,769.86 
 

12,421,127.68 

รวม 
 

78,644,827.21 
 

15,872,191.75 
 

73,279,841.86 
 

12,751,948.68 

บญัชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี 
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5. เงนิลงทุนระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

กองทุนเปิดทหำรไทยธนพลสั 
 

150,143,856.06 
 

91,796.63 
 

150,143,856.06 
 

91,796.63 

กองทุนเปิด เคเอม็พลสั 
 

7,852.56 
 

7,735.98 
 

2,517.05 
 

2,479.68 

รวม 
 

150,151,708.62 
 

99,532.61 
 

150,146,373.11 
 

94,276.31 

6. ลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน ประกอบดว้ย 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 
 

129,096,437.53 

 

114,986,645.13 

 

115,839,279.68 

 

93,919,384.13 

หกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

(377,514.80) 
 

(1,061,898.16) 
 

(377,514.80) 
 

(1,010,032.80) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน สุทธิ  128,718,922.73  113,924,746.97  115,461,764.88  92,909,351.33 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน ดงักล่ำวจ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 

  
บำท 

  
งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

31 ธนัวำคม 2562 
 

31 ธนัวำคม 2561 
 

31 ธนัวำคม 2562 
 

31 ธนัวำคม 2561 

ตัว๋เงินรับ 
 

 209,274.65  
 

879,576.38 
 

 121,254.25  
 

551,913.38 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 
 

 111,028,341.69  
 

85,470,633.91 
 

 100,708,977.13  
 

68,475,552.37 

เกินก ำหนดช ำระ: 
 

 
 

  

 
 

 ระหวำ่ง  1 ถึง  60 วนั 
 

 13,304,934.99  
 

21,713,219.48 
 

 11,033,512.00  
 

18,190,954.58 

ระหวำ่ง 61 ถึง  90 วนั 
 

 1,673,080.30  
 

972,151.80 
 

 1,312,045.00  
 

880,218.00 

ระหวำ่ง91 ถึง 365 วนั 
 

 2,503,291.10  
 

5,711,417.00 
 

 2,285,976.50  
 

5,630,953.00 

มำกกวำ่ 365 วนั 
 

 377,514.80  
 

239,646.56 
 

 377,514.80  
 

189,792.80 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 
 

129,096,437.53 
 

114,986,645.13 
 

115,839,279.68 
 

93,919,384.13 

หกั:ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

(377,514.80) 
 

(1,061,898.16) 
 

(377,514.80) 
 

(1,010,032.80) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการอ่ืน -สุทธิ 
 

128,718,922.73 
 

113,924,746.97 
 

115,461,764.88 
 

92,909,351.33 
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7. ลูกหนีอ่ื้น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ 
 

330,253.63 

 

177,386.05 

 

324,468.60 

 

171,549.73 

ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้อ่ืน  359,104.74  400,313.29  316,198.41  327,968.43 

ลูกหน้ีเงินยมืพนกังำน  1,095,000.00  651,054.75  1,044,000.00  805,633.75 

อ่ืน ๆ  148,849.01  569,752.65  148,849.01  37,028.50 

รวม 
 

1,933,207.38 
 

1,798,506.74 
 

1,833,516.02 
 

1,342,180.41 

 

8. วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

วสัดุทำงกำรแพทย ์
 

4,347,076.25 
 

5,997,763.30 
 

4,135,938.51 
 

5,754,130.30 

ยำและเวชภณัฑ ์  628,323.40  998,563.29  628,323.40  998,563.29 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทยส์ ำรอง-         

    - และเคร่ืองแบบพนกังำน  36,056.41  8,689.65  36,056.41  8,689.65 

วสัดุส้ินเปลืองส ำนกังำน 

 

1,192,898.93 
 

565,531.68 
 

1,192,898.93 
 

565,531.68 

รวม 
 

6,204,354.99 
 

7,570,547.92 
 

5,993,217.25 
 

7,326,914.92 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

ภำษีซ้ือ 
 

53,160.44 

 

121,262.66 

 

- 

 

- 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ำยล่วงหนำ้  6,177,554.08  2,646,961.07  5,280,337.71  2,646,961.07 

ภำษีนิติบุคคลอยูร่ะหวำ่งขอคืน 

 

5,442,032.83 
 

2,795,071.77 
 

5,442,032.84 
 

2,795,071.77 

รวม 
 

11,672,747.35 
 

5,563,295.50 
 

10,722,370.55 
 

5,442,032.84 

10. เงนิฝากทีม่ภีาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระผกูพนั ดงัน้ี; 

 
บำท 

 
งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ค ้ำประกนัวงเงินบตัรเติมน ้ ำมนั 500,000.00  500,000.00 
ค ้ำประกนัสำธำรณูปโภคท่ีคลินิก 159,250.00  159,250.00 
ค ้ำประกนัเป็นตวัแทนขำยบตัรเครดิต -  100,000.00 
ค ้ำประกนัฉีดวคัซีน 139,150.50  139,150.50 
ค ้ำประกนัค่ำวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 3,000,000.00  - 

รวม 3,798,400.50  898,400.50 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 – ประกอบดว้ย 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ทุนที่ออก   เงินปันผลรับ 
 และ สัดส่วนของกำรถือหุน้ วธีิรำคำทุน ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 
 ช ำระแลว้  31 ธนัวำคม   31 ธนัวำคม 

31 ธนัวำคม 
 31 ธนัวำคม       31 ธนัวำคม 

31 ธนัวำคม 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ลำ้นบำท ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 

บริษทั แอคคิวฟำส -         
   - แลบ็ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 3.00 99.99 99.99 3,000,000 3,000,000 - - 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน    - - - - 
สุทธิ    3,000,000 3,000,000 - - 
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12. ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 
งบกำรเงินรวม     (หน่วย:บำท) 

 
ท่ีดิน   

อำคำร และส่วน
ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้ำง   

 อุปกรณ์กำรแพทย์
และหอ้งปฏิบติักำร    

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน    

 เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน     ยำนพำหนะ  

 สินทรัพย์
ระหวำ่งท ำ 

 

รวม 
รำคำทุน 

           
 

 
 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 30,507,024.76  84,979,069.21  124,757,560.72  5,695,911.04  10,962,644.94  14,735,113.27  319,250.00  271,956,573.94 

ซ้ือเพ่ิม -  228,306.13  7,049,314.75  1,317,823.40  786,615.01  3,830,000.00  9,417,392.72  22,629,452.01 

จ ำหน่ำย -  -  -  -  -  (2,837,592.00)  -      (2,837,592.00) 

โอน -  2,634,879.26  5,000,000.00  -  -  -  (7,634,879.26)  - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 30,507,024.76 
 

87,842,254.60 
 

136,806,875.47 
 

7,013,734.44 
 

11,749,259.95 
 

15,727,521.27  2,101,763.46  291,748,433.95 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
           

 

 

 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 
 

(8,330,809.12) 
 

(99,252,954.94) 
 

(2,143,826.89) 
 

(8,403,055.05) 
 

(13,964,989.64)  -  (132,095,635.64) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 
 

(4,258,989.52) 
 

(10,468,826.53) 
 

(1,177,905.09) 
 

(1,325,979.84) 
 

(736,864.42)  -  (17,968,565.40) 

จ ำหน่ำย -  -  -  -  -  2,759,276.19  -  2,759,276.19 

โอน -  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - 
 

(12,589,798.64) 
 

(109,721,781.47) 
 

(3,321,731.98) 
 

(9,729,034.89) 
 

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

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 
           

 

 

 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 30,507,024.76 
 

76,648,260.09 
 

25,504,605.78 
 

3,552,084.15 
 

2,559,589.89 
 

770,123.63  319,250.00  139,860,938.30 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 30,507,024.76 
 

75,252,455.96 
 

27,085,094.00 
 

3,692,002.46 
 

2,020,225.06 
 

3,784,943.40  2,101,763.46  144,443,509.10 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร     (หน่วย:บำท) 

 ท่ีดิน  

อำคำร และ
ส่วนปรับปรุง
ส่ิงปลูกสร้ำง  

อุปกรณ์กำรแพทย์
และ

หอ้งปฏิบติักำร  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ส ำนกังำน  
เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ 

 สินทรัพย์
ระหวำ่งท ำ 

 รวม 

รำคำทุน                

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 30,507,024.76 
 

84,979,069.21 
 

93,742,767.14 
 

5,285,470.73 
 

9,537,095.30 
 

13,381,188.04  319,250.00 

 
237,751,865.18 

ซ้ือเพ่ิม - 
 

228,306.13 
 

551,242.25 
 

1,276,323.40 
 

638,403.80 
 

3,830,000.00  9,417,392.72 

 
15,941,668.30 

จ ำหน่ำย -  -  -  -  -  (2,837,592.00)  -  (2,837,592.00) 

โอน -  2,634,879.26  5,000,000.00  -  -  -  (7,634,879.26)  - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 30,507,024.76 
 

87,842,254.60 
 

99,294,009.39 
 

6,561,794.13 
 

10,175,499.10 
 

14,373,596.04  2,101,763.46 

 
250,855,941.48 

            

  

  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
           

  

  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 
 

(8,330,809.12) 
 

(76,044,431.40) 
 

(2,052,304.36) 
 

(7,267,947.40) 
 

(12,611,066.41)  - 

 
(106,306,558.69) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 
 

(4,258,989.52) 
 

(6,525,354.00) 
 

(1,092,314.29) 
 

(1,185,854.01) 
 

(736,864.42)  - 

 
(13,799,376.24) 

จ ำหน่ำย -  -  -  -  -  2,759,276.19  -  2,759,276.19 

โอน -  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - 
 

(12,589,798.64) 
 

(82,569,785.40) 
 

(3,144,618.65) 
 

(8,453,801.41) 
 

(10,588,654.64)  - 

 
(117,346,658.74) 

มูลค่ำสทธิตำมบญัชี 
           

  

  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 30,507,024.76 
 

76,648,260.09 
 

17,698,335.74 
 

3,233,166.37 
 

2,269,147.90 
 

770,121.63  319,250.00 
 

131,445,306.49 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 30,507,024.76 
 

75,252,455.96 
 

16,724,223.99 
 

3,417,175.48 
 

1,721,697.69 
 

3,784,941.40  2,101,763.46 
 

133,509,282.74 
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ค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไวใ้น ตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ดงัน้ี 

  
บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปี ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปี ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  
2562     2561 

 
2562     2561 

ตน้ทุนขำย     10,451,271.75 
 

11,062,394.83 
 

6,507,799.22  7,153,178.55 

ค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำร 
 

7,517,293.65 
 

6,978,601.33 
 

7,291,577.02  6,786,018.02 

รวม 
 

17,968,565.40 
 

18,040,996.16 
 

13,799,376.24  13,939,196.57 

ท่ีดินและอำคำรจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูร้ะยะยำววงเงิน 88 ลำ้นบำท และวงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 11 ลำ้นบำท ตำมหมำย

เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-สุทธิ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ไดแ้สดงแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มี

รำยละเอียดดงัน้ี 

 

บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี   
เพ่ิมข้ึน 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561   31 ธนัวำคม 2562 

ราคาทุน 

 

 

 

 

 ค่ำลิขสิทธ์ิ 1,754,340.65  1,372,500.00  3,126,840.65 

ค่ำระบบคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 1,007,300.00  1,187,300.00  2,194,600.00 

รวมรำคำทุน 2,761,640.65  2,559,800.00  5,321,440.65 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (672,059.33)  (345,348.11)  (1,017,407.44) 

สุทธิ 2,089,581.32  2,214,451.89  4,304,033.21 
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14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

   งบกำรเงินรวม และ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วงเงิน (ลำ้นบำท)  ยอดคงเหลือ (บำท) 
   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 

   31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 
 อตัรำดอกเบ้ีย (%)  2562  2561  2562  2561 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR  11  11  -  11,049,830.30 

 

ในวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ มีสญัญำเบิกเงินเกินบญัชีกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง วงเงิน 5 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ีย

ร้อยละ เอ็ม โอ อำร์  โดยมีโฉนดท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงเป็นหลกัประกนั ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12 และ

กรรมกำรท่ำนหน่ึง ค ้ำประกนัเตม็วงเงิน  

ในวนัท่ี 24 ตุลำคม 2561 บริษทัฯ มีกำรเพ่ิมวงเงินเบิกเกินบญัชีอีก 6 ลำ้นบำท รวมเป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีทั้งส้ิน 11 ลำ้น

บำท โดยใชห้ลกัประกนัเดิม 

 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

ยอดคงเหลือของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  
บำท 

  
งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 

36,517,300.34 
 

26,032,537.49 
 

34,499,129.72 
 

22,976,933.35 

เจำ้หน้ีอ่ืน 
   

  
  

 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 
 

10,181,891.52 
 

5,601,034.84 
 

9,152,651.85 
 

4,681,176.68 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 
 

408,939.44 
 

553,279.29 
 

380,475.44 
 

550,396.54 

อ่ืน ๆ 
 

18,580,550.85 
 

2,062,568.25 
 

18,479,756.85 
 

1,673,741.09 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

29,171,381.81 
 

8,216,882.38 
 

28,012,884.14 
 

6,905,314.31 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

65,688,682.15 
 

34,249,419.87 
 

62,512,013.86 
 

29,882,247.66 
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16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

บริษัทฯ มีเจ้ำหน้ีสัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ 4 สัญญำเพื่อจัดหำ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ยำนพำหนะ และ
เคร่ืองมือตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม ส ำหรับใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือนรวม 60 งวด  48 งวด 
และ 36 งวด ตำมล ำดบั 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 

 บำท  

 งบกำรเงินรวม    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 8,865,707.35  724,390.00  4,005,764.35  724,390.00 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดับญัชี (868,980.63)  (119,815.81)  (414,493.32)  (119,815.81) 

รวม 7,996,726.72  604,574.19  3,591,271.03  604,574.19 
หกั: ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

  
 

   
 (2,428,722.95)  (114,137.12)  (924,492.00)  (114,137.12) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน- สุทธิ 5,568,003.77  490,437.07  2,666,779.03  490,437.07 

 

รำยละเอียดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ในงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 บำท  
งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 
ดอกเบ้ีย 

  
ดอกเบ้ีย 

 
 เงินตน้ รอตดัจ่ำย รวม เงินตน้ รอตดัจ่ำย รวม 

ถึงก ำหนดกำรจ่ำย
ช ำระ- 

      
-ภำยในหน่ึงปี   2,428,722.95 450,408.85 2,879,131.80 114,137.12 44,436.88 158,574.00 
-เกินหน่ึงปีแต่ไม่

เกินหำ้ปี 
5,568,003.77 418,571.78 5,986,575.55 490,437.07 75,378.93 565,816.00 

รวม 7,996,726.72 868,980.63 8,865,707.35 604,574.19 119,815.81 724,390.00 
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 บำท  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 
ดอกเบ้ีย 

  
ดอกเบ้ีย 

 
 เงินตน้ รอตดัจ่ำย รวม เงินตน้ รอตดัจ่ำย รวม 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ-       

-ภำยในหน่ึงปี   924,492.00 187,387.80 1,111,879.80 114,137.12 44,436.88 158,574.00 
-เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 2,666,779.03 227,105.52 2,893,884.55 490,437.07 75,378.93 565,816.00 

รวม 3,591,271.03 414,493.32 4,005,764.35 604,574.19 119,815.81 724,390.00 

 

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสญัญำขำ้งตน้ บริษทัฯ มีสิทธิในกำรเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตำมสัญญำเช่ำเม่ือส้ินสุดตำมสัญญำเช่ำ ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ  ท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำดงักล่ำว 

17. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 และ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 
 

1,965,080.20 

 

646,205.40 

 

1,650,623.91 

 

405,644.66 

ภำษีขำย – สุทธิ 

 

657,810.72 
 

698,881.87 
 

- 
 

- 

รวม 
 

2,622,890.92 
 

1,345,087.27 
 

1,650,623.91 
 

405,644.66 

 

18. เงนิกู้ระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ ไดล้งนำมในสญัญำกูเ้งินกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำทเพื่อ

ซ้ือท่ีดินและอำคำรจำกกรรมกำรท่ำนหน่ึง อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ เอ็มแอลอำร์ ลบ 1.25 ก ำหนดช ำระคืน 84 งวดเดือน โดย     

จดจ ำนองท่ีดินและอำคำรดงักล่ำวเป็นหลกัประกนัเงินกู ้และมีกรรมกำรท่ำนหน่ึงค ้ำประกนัเพ่ิมเติม 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งนำมในสัญญำกูเ้งินกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง จ ำนวน 3 ฉบบั รวมเป็นจ ำนวน

เงิน 26 ลำ้นบำท เพื่อช ำระคืนเงินกู้กรรมกำร  ส ำหรับคืนทุนกำรซ้ืออำคำรพำณิชย ์และรองรับ Core Trading Asset อตัรำ

ดอกเบ้ียร้อยละ เอม็แอลอำร์ ลบ 1.50 ก ำหนดช ำระคืน 60 งวดเดือน และ บริษทัฯ ยอ่ย ไดล้งนำมในสญัญำกูเ้งินกบัธนำคำรใน
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ประเทศแห่งหน่ึง เป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท เพื่อช ำระคืนเงินกูก้รรมกำร อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ เอ็มแอลอำร์ ลบ 1.50 ก ำหนด

ช ำระคืน 60 งวดเดือน โดยจดจ ำนองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 50257 50258 และ 50259 พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนบนท่ีดินดงักล่ำวเป็น

หลักประกันเงินกู้ และ ด ำเนินกำรให้กรรมกำรเป็นผูค้  ้ ำประกันสินเช่ือต่อธนำคำรในกำรช ำระหน้ีตำมสัญญำ รวมทั้ ง

ด ำเนินกำรให้จัดหำหนังสือค ้ ำประกนัของบรรษทัประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม และต่ออำยุหนังสือค ้ ำประกัน

ดงักล่ำวตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัฯ ยงัมีภำระหน้ีตำมสญัญำ 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระคืนเงินกูท้ั้งหมด และ ปลดภำระกำรจดจ ำนองท่ีดิน และอำคำร จงัหวดั.ชลบุรี 

และ จงัหวดั.ระยอง จ ำนวน 5 โฉนด ตำมหลกัประกนัเงินกู ้ร่วมทั้งปลดภำระในกำรค ้ ำประกนัของกรรมกำรท่ำนหน่ึง โดย

แลว้เสร็จในเดือนกมุภำพนัธ์ 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร มีดงัน้ี 

  

บำท 

กำรเปล่ียนแปลง 
 

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

31 ธนัวำคม 2562 
 

31 ธนัวำคม 2561 
 

31 ธนัวำคม 2562 
 

31 ธนัวำคม 2561 

ยอดคงเหลือตน้งวด 
 

70,938,367.67 
 

52,509,592.86 
 

69,067,385.06 
 

52,509,592.86 

บวก เงินกูย้มื 
 

- 
 

     28,000,000.00 
 

- 
 

26,000,000.00 

หกั ช ำระคืน 
 
(70,938,367.67) 

 
(9,571,225.19) 

 
(69,067,385.06) 

 
(9,442,207.80) 

ยอดคงเหลือ ส้ินงวด 
 

- 
 

70,938,367.67 
 

- 
 

69,067,385.06 

หกั ส่วนท่ีครบก ำหนด- 
 

 
   

 
  

-ช ำระภำยในหน่ึงปี 
 

- 
 

(13,532,559.90) 
 

- 
 

(13,137,501.11) 

เงินกูย้มืระยะยำว-สุทธิ 
 

- 
 

57,405,807.77 
 

- 
 

55,929,883.95 
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19. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 
จ ำนวนหุน้สำมญั ทุนช ำระแลว้และส่วนเกิน (ส่วนต ่ำ) มูลค่ำหุน้สำมญัของบริษทัฯ มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

รำยกำร  จ ำนวนหุน้ (หุน้)  จ ำนวนเงิน (บำท) 
หุ้นสามญัจดทะเบียน     

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

12 มีนำคม 2558 – เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

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

รวม  800,000  80,000,000 

21 มิถุนำยน 2561 –ลดมูลค่ำหุน้จำก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

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

                            รวม  215,000,000  107,500,000 

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

12 มีนำคม 2558 – เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

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

รวม  800,000  80,000,000 

21 มิถุนำยน 2561 – ลดมูลค่ำหุน้จำก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

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

  215,000,000  107,500,000 

 

 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) อนุมติักำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.

2535 

2) อนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้สำมญัของบริษทัฯ จำกเดิมท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท จ ำนวน 800,000 หุน้ เป็นหุน้ละ 

0.50 บำท จ ำนวน 160,000,000 หุน้ 

3) อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนเดิมของบริษทัฯ (หลงัจำกลดมูลค่ำหุน้) จำกทุนจดทะเบียน 80,000,000 บำท (หุน้สำมญั 

160,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 107,500,000 บำท (หุ้นสำมญั 215,000,000 

หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอ

ขำยใหแ้ก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก 
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บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ และเพ่ิมทุน โดยจดทะเบียนต่อกระทรวง

พำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561  

 ในระหวำ่งวนัท่ี 18 ถึง 20 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป

เป็นจ ำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ซ่ึงขำยในรำคำหุ้นละ 6 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวนรวม 330 ลำ้น

บำท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บช ำระเงินค่ำหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 และไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิม

ทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 

 หุน้สำมญัของบริษทัฯเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562 

 ทั้งน้ี ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว ท ำใหบ้ริษทัมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 302.50 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 39.81 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯไดแ้สดงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัคงเหลือ 262.69 ลำ้นบำท 

 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

ภำยใตบ้ทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิ

ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 

จนกวำ่ทุนสำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไป

จ่ำยเงินปันผล  

ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิมเติมจ ำนวนเงิน 4.38 ลำ้นบำท  
 

21. เงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560  ในอตัรำหุน้ละ 22.50 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 18 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยและบนัทึกบญัชีแลว้ในไตรมำส 1/2561 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2562 มีมติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกก ำไร

สะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.0938 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 15 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยและบนัทึก
บญัชีแลว้ในไตรมำส 3/2562  

 

22. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษีโดยกำรน ำรำยกำรท่ีมิให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำร

ส่ วน ท่ี ไ ด้ รั บ ก ำรล ดห ย่อ น ห รือ ยก เว ้น ภ ำ ษี ม ำบ วกห รือหั ก ต ำม ห ลัก เกณ ฑ์ แ ห่ งป ระม วล รั ษ ฎ ำก รแล้ ว 
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อตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2562 และ 2561 ในอตัรำร้อยละ 20 ตำมล ำดบั และอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีใชอ้ตัรำร้อยละ 20 

22.1 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 

 

 

บำท 

 

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 

2562 
 

2561 
 

2562 
 

2561 

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 
 

756,903.90 
 

4,252,612.18 
 

- 
 

2,128,364.03 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

(398,714.40) 
 

(41,472.03) 
 

(357,934.00) 
 

(15,033.40) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก ำไร (ขำดทุน) 
 

358,189.50 
 

4,211,140.15 
 

(357,934.00) 
 

2,113,330.63 

 

22.2       รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562  2561  2562  2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนหกัรำยไดท่ี้ไม่เสียภำษี 10,856,760.74  18,277,773.34  7,363,166.68  8,019,307.75 
หกั   รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้        
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีบนัทึกเขำ้ส่วนเกินทุน  (39,809,266.81)  -  (39,809,266.81)  - 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (28,952,506.07)  18,277,773.34  (32,446,100.113)  8,019,307.75 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีเงินได ้20% 698,718.80  3,655,554.67  -  1,603,861.55 
ผลกระทบทำงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (398,714.40)  (41,472.03)  (357,934.00)  (15,033.40) 

ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัในกำรค ำนวณก ำไรเพ่ือเสียภำษี;  
   

 
 

     - ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 58,185.10  597,057.51  -  524,502.48 
(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น-    งบก ำไร(ขำดทุน 358,189.50  4,211,140.15  (357,934.00)  2,113,330.63 
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22.3 องคป์ระกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

  
 

  
 

  
 

  
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  261,652.96  211,977.31  261,652.96  202,006.56 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

1,333,257.95  984,219.20  1,176,313.80  878,026.20 
รวม 

 
1,594,910.91 

 
1,196,196.51 

 
1,437,966.76 

 
1,080,032.76 

  

บำท 

  

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

  
 

  
 

  
 

  
ผล(ก ำไร) ขำดทุน จำกกำรประมำณกำร ตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
639,894.00  639,894.00  607,034.40  607,034.40 

รวม 
 

639,894.00 
 

639,894.00 
 

607,034.40 
 

607,034.40 

 

23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 
บำท 

 
งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

 
31 ธนัวำคม 2561 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  
4,921,096.00 

 
 

5,693,035.00 
 

 
4,390,131.00 

 
 

5,276,060.00 ณ วนัตน้งวด 
   

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,695,340.00 
 

1,795,035.00 
 

1,491,438.00 
 

1,646,096.00 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 
 

632,496.00 
 

- 
 

503,147.00 

ผล(ก ำไร) ขำดทุน จำกกำรประมำณกำร  
-  (3,199,470.00)  -  (3,035,172.00) 

- ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
   

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัส้ินงวด 6,616,436.00 
 

4,921,096.00 
 

5,881,569.00 
 

4,390,131.00 
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ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 
บำท 

 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,558,596.00  1,660,011.00  1,373,818.00  1,523,284.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 136,744.00  135,024.00  117,620.00  122,812.00 

รวม 1,695,340.00  1,795,035.00  1,491,438.00  1,646,096.00 

บริษทัฯ ไดว้ำ่จำ้งนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัในกำรค ำนวณตำมมำตรฐำนกำรบญัชีก ำหนดโดยขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำม

หลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน 

ตำมท่ีมี พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำนเพ่ิมค่ำชดเชย ให้กบัลูกจำ้งท่ีลำออกมีอำยงุำนครบ 20 ปีข้ึนไปไดค้่ำชดเชย 400 วนั โดยขอ้สมมติ

ในกำรประมำณตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชก้ำรค ำนวณ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

อตัรำคิดลด 2.68%  2.68% 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 0-28.00 %  0-28.00 % 

อตัรำมรณะ TMO 2017  TMO 2017 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีน ำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด อตัรำกำร

เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือวำ่ขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวจำก

กำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีอำจเป็นไปได ้อยำ่งสมเหตุสมผล ส ำหรับปี 2562 มีดงัน้ี 

- ถำ้อตัรำคิดลดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ร้อยละ 1.0 ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนจะลดลง 0.45 ลำ้นบำท(เพ่ิมข้ึน 0.52 ลำ้นบำท) 

- ถำ้อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนจะเพ่ิมข้ึน 0.56 ลำ้นบำท (ลดลง 

0.49 ลำ้นบำท) 

- ถำ้พนกังำนอำยยุนืข้ึน (สั้นลง) 1 ปี ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนจะเพ่ิมข้ึน 0.02 ลำ้นบำท (ลดลง 0.02 ลำ้นบำท) 
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ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ไดค้  ำนวณโดยกำร

ใชว้ธีิเดียวกนักบัท่ีค  ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมสภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดใ้ห้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบญัญติั คุม้ครองแรงงำนโดยมี

สำระส ำคญัคือกำรปรับเพ่ิมอตัรำค่ำชดเชยให้กบัลูกจำ้งท่ีท ำงำนตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้ไดค้่ำชดเชยอตัรำใหม่จำกเดิม 300 วนั 

เป็น 400 วนั  ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562   บริษทัฯ  ไดแ้กไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงั

ออกจำกงำน  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติัดงักล่ำว  จึงมีผลท ำใหป้ระมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน

ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  เพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวนเงิน 632,496 บำท ทั้ งน้ีบริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของปี 2561 แลว้  

24. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทได้น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นรูปแบบหลักในกำรรำยงำนส่วนงำน

ด ำเนินงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในท่ีไดร้ำยงำนต่อผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรในส่วนงำนด ำเนินงำนธุรกิจโรงพยำบำลอำชีวะเวชศำสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเครำะห์

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวในประเทศไทย 
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ก ำไรขำดทุน จ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

งบกำรเงินรวม (บำท) 

 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 

โรงพยำบำล ตรวจวเิครำะห์  โรงพยำบำล ตรวจวเิครำะห์  

 อำชีวะเวชศำสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม รวม อำชีวะเวชศำสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม รวม 

รายได้: 

      รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 286,701,659.00 47,224,479.68 333,926,138.68 262,547,578.01 57,706,263.04 320,253,841.05 

ตน้ทุนขำย (200,065,702.29) (34,682,023.33) (234,747,725.62) (179,078,405.22) (37,225,936.90) (216,304,342.12) 

ก ำไรขั้นตน้ 86,635,956.71 12,542,456.35 99,178,413.06 83,469,172.79 20,480,326.14 103,949,498.93 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย   (19,659,649.09) 72) .40) (17,114,223.76) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร   (67,525,332.43) 40) .84) (67,668,625.85) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ           36,061,358.57           

5,198,957.58  

 

จำกกำรด ำเนินงำน   11,993,431.54   19,166,649.32 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืน    

  

 

รำยไดอ่ื้น   2,685,157.38 .01  813,239.65  2,661,648.57 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน   (3,821,828.18) .63) .41) (3,550,524.55) 

ก ำไรสุทธิก่อนภำษี   10,856,760.74 .95  ,572.82  18,277,773.34 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้   (358,189.50) )  (595,683) (4,211,140.15) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   10,498,571.24 .09  

 

14,066,633.19 

 

24.1 สินทรัพยแ์ยกตำมส่วนงำน 

 
บำท 

  
 

โรงพยำบำลอำชีวะเวชศำสตร์ ตรวจวเิครำะห์ส่ิงแวดลอ้ม งบกำรเงินรวม 

 

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

สินทรัพย์ - สุทธิ 
      อำคำรและอุปกรณ์ 132,306,431.99 130,325,358.47 10,934,226.36 8,415,631.81 143,240,658.35 138,740,990.28 

สินทรัพยส่์วนกลำง 1,202,850.75 1,119,948.02 - - 1,202,850.75 1,119,948.02 

รวมสินทรัพย์ 133,509,282.74 131,445,306.49 10,934,226.36 8,415,631.81 144,443,509.10 139,860,938.30 
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24.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในระหวำ่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 22 รำย จ ำนวนเงินรวม
ประมำณ 96,739,230 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรำยไดร้วม 

 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยส ำคญั ๆ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ซ่ึงจ ำแนกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

บำท 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562  2561  2562  2561 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 104,029,602.36  103,321,516.60  85,088,382.15  82,870,945.80 

ค่ำแพทยแ์ละค่ำพยำบำล 40,306,129.00  39,283,983.09  40,306,129.00  39,283,983.09 

วสัดุทำงกำรแพทย,์ ยำและเวชภณัฑ ์        

     และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 76,183,849.15  64,244,732.32  73,413,871.22  61,457,209.26 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 18,313,913.51  18,163,437.47  14,144,724.35  14,061,637.88 

 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเงนิกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำใชร้ถ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใชส้ ำนกังำนซ่ึง

ตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรในอนำคต ดงัตอ่ไปน้ี :- 

 
บำท 

 
บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  รวม 

ระยะเวลา 
 

 
 

 
 ไม่เกิน 1 ปี 4,945,349.00  2,083,200.00  7,028,549.00 

มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,719,515.94  2,074,300.01  7,793,815.95 
มำกกวำ่ 5 ปี -  -  - 

รวม 10,664,864.94  4,157,500.01  14,822,364.95 

 



 
 

37 

26.2 คดคีวาม 

26.2.1. คดีของศำลแรงงำนกลำง คดีแพง่หมำยเลขด ำท่ี ๑๓๘/๒๕๖๑ ระหวำ่งพนกังำนท่ำนหน่ึง โจทก ์กบั บริษทั โรงพยำบำล

อินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ำกดั จ ำเลย ซ่ึงโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2561 โดยโจทกไ์ดย้ืน่

ฟ้องเรียกเงินค่ำสินจำ้งแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ จ ำนวนเงิน 43,000 บำท ค่ำเสียหำยในกำรเลิกจำ้งไม่เป็นธรรม 

จ ำนวนเงิน 240,000 บำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องจนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่โจทก ์ และเรียกเงิน

ค่ำชดเชยจ ำนวนเงิน 240,000 บำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี จนกวำ่จะช ำระเสร็จ รวมเป็นเงินท่ีโจทกฟ้์องเรียกเงิน

จำกบริษทัเป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ิน 523,000 บำท ศำลมีค ำพิพำกษำเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2561 ใหบ้ริษทัฯ จ่ำยสินจำ้ง

แทนกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 43,000 บำท ค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจำ้งไม่เป็นธรรม 240,000 บำท และค่ำชดเชย 240,000 

บำท โดยบริษทัฯ ไดย้ืน่ค  ำอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 และอุทธรณ์ดงักล่ำวเป็นกำรโตแ้ยง้กำรรับฟัง

พยำนหลกัฐำนของศำลแรงงำนกลำง อนัเป็นขอ้เทจ็จริงซ่ึงหำ้มมิใหอุ้ทธรณ์ ต่อมำบริษทัฯ ไดย้ืน่ฎีกำเม่ือวนัท่ี 19 

กนัยำยน 2562 คดีอยูใ่นชั้นพิจำรณำของศำลฎีกำวำ่จะใหฎี้กำหรือไม่ และ เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2563 ศำลฎีกำไม่รับฎีกำ 

ทำงบริษทัฯ จึงตอ้งช ำระค่ำเสียหำยทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย และไดบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปี 2562 แลว้ 

26.2.2. คดีแพง่หมำยเลขด ำท่ี พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหวำ่งนำงสำวพชัรินทร์ อคัรพลสกลุ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิง

พรนชัชำ อคัรพลสกลุ โจทก ์กบั นำยฐำปกรณ์ เหล่ำพร ลูกจำ้งของบริษทั จ ำเลยท่ี 1 และ บริษทั โรงพยำบำลอินเตอร์

เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ำกดั (มหำชน) นำยจำ้ง จ ำเลยท่ี 2 ซ่ึงนำยฐำปกรณ์ เหล่ำพร ไดข้บัรถไปชน เด็กหญิง พรนชัชำ 

อคัรพลสกลุ ถึงแก่ควำมตำย และโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562 ในฐำนควำมผิด ละเมิด เรียกค่ำ

สินไหมทดแทน ทุนทรัพย ์5,697,587.70 บำท ศำลนดัไกล่เกล่ีย/ช้ีสองสถำน ในวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2563   
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27. เคร่ืองมือทางการเงนิ  

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำแลกเปล่ียน และมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีคู่สญัญำไม่ปฏิบติัตำม

สญัญำ ดงัน้ี 

27.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต    

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัฯ  ฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่บริษทัไม่มีควำมเส่ียงในอตัรำ

ดอกเบ้ียท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดท้ ำสญัญำเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 

27.2 ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯ ไม่มีรำยกำรคำ้กบัต่ำงประเทศ จึงไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

27.3 ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

 ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ คือ ควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถช ำระหน้ีแก่บริษทัตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไว้

เม่ือครบก ำหนด ฝ่ำยบริหำรไดว้ิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ และเช่ือวำ่ไม่มีควำมเส่ียงจำก

สินเช่ือท่ีเป็นสำระส ำคญั อยำ่งไรก็ตำมจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นจ ำนวนท่ี

ครอบคลุมผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บหน้ีไม่ไดแ้ลว้ 

27.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 บริษทัฯ มีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน

สดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเพ่ือท ำให้ผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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27.5 เคร่ืองมือทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 
 บำท 

 
 งบกำรเงินรวม 

 
รำคำทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม  
รวม 

 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  

31 ธันวาคม 2562 

 

 2562 

 
 

   
 

 สินทรัพย์หมุนเวยีน 

 

 
   

 
 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 
 

   
 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน 150,151,708.62  150,151,708.62 - -  150,151,708.62 

รวม 150,151,708.62  150,151,708.62 - -  150,151,708.62 

        
  บำท 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
รำคำทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม  
รวม 

 
 ระดบั 1   ระดบั 2  ระดบั 3   

31 ธันวาคม 2562 
 

 
   

 
 สินทรัพย์หมุนเวยีน 

 

 
   

 
 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 
 

   
 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน 150,146,373.11  150,146,373.11 - -  150,146,373.11 

รวม 150,146,373.11  150,146,373.11 - -  150,146,373.11 

มูลค่ำของเงินลงทุนชัว่ครำวของกลุ่มบริษทัถูกประเมินเป็นระดบั 1ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม เน่ืองจำกเงินลงทุนชัว่ครำว

ดงักล่ำวมีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

28. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2563 

 

 

ลงช่ือ……………………………………………..กรรมกำร   ลงช่ือ……………………………....………กรรมกำร 

          (นำยสิทธิวตัน์  ก ำกดัวงษ)์     (นำงสำวปรมำภรณ์  ปวโรจน์กิจ) 


