
   

 

บริษัท โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จํากดั (มหาชน)  

และ 

บริษัทย่อย 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด วนัท่ี 30  กนัยายน  2564 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   

 
 

 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม  งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564   และหมายเหตุประกอบ   งบ

การเงินรวมแบบย่อของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย และ

ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกัด(มหาชน) 

เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตการสอบทาน 

ยกเวน้ท่ีกล่าวในวรรคท่ี (3) ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้

วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

(3) เกณฑ์สําหรับข้อสรุปแบบมีเง่ือนไข 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 ว่า บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นของบริษัท สุขสวสัด์ิ

การแพทย ์จาํกดั  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงการซ้ือดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 

เมษายน 2564 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงได้นําสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดังกล่าวมารวมในการจดัทาํ       

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 นับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ (วนัท่ี 10 

เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 



   

เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขา้สังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัซ้ือธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  ซ่ึงมีมูลค่า 

5.71 ลา้นบาท และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณและมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

ณ วนัซ้ือธุรกิจดังกล่าวได้  สินค้าคงเหลือดังกล่าวแสดงเป็นสินค้าต้นงวดของต้นทุนในการประกอบกิจการ

โรงพยาบาลในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ของบริษทัย่อย

ดังกล่าวท่ีนํามารวมในงบกาํไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัท สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุผลกระทบของบญัชีดงักล่าวต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัได ้

(4) ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีขึ้นของรายการท่ีกล่าวไวใ้นวรรค (3) ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(5) ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 บริษัทฯ ได้ซ้ือหุ้นของบริษัท สุขสวสัด์ิ

การแพทย ์จาํกดั ซ่ึงการซ้ือดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564 การซ้ือน้ีเขา้เง่ือนไขการซ้ือธุรกิจตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงกาํหนดให้บนัทึกสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได ้และ

หน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม(ถา้มี)  บริษทัฯ ไดว่้าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพ่ือหามูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้และหน้ีสินท่ีรับมา ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2564 ผูป้ระเมินราคาอิสระไดว้ดัมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาแลว้เสร็จ ดงันั้น บริษทัฯ จึงปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัซ้ือ และบนัทึกผลต่างของส่ิงตอบแทนในการซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้

รับมา จาํนวนเงินประมาณ 116.26 ลา้นบาท เป็นค่าความนิยม เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง

และสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจในช่วงระยะเวลาการวดัมูลค่าไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ 

 

 

 

 

 

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 

   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

  ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 

 

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  

กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 205,302,770.70         186,726,330.98         92,349,636.82           183,990,130.16         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 6 35,602,341.87           63,889,161.55           31,506,935.97           56,637,528.74           

ลูกหนีหมุนเวียนอนื - บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4.2 173,565.00                93,936.00                  713,757.99                558,483.73                

                                - กิจการอืน 7 1,336,439.43             1,560,246.35             1,219,612.56             1,484,381.57             

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 8 และ 32 225,406,472.66         44,606,456.40           10,143,456.27           44,606,456.40           

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4.3 -                             -                             3,000,000.00             4,000,000.00             

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน - กิจการอืน 9 -                             -                             -                             -                             

สินคา้คงเหลือ 10 26,689,788.32           9,737,298.73             16,734,481.26           8,809,036.51             

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 11 19,285,087.44           11,281,080.34           18,160,694.43           9,673,999.33             

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 513,796,465.42         317,894,510.35         173,828,575.30         309,760,016.44         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากทีมีภาระผกูพนั 12 7,059,597.83             3,798,400.50             7,059,597.83             3,798,400.50             

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

เงินจ่ายล่วงหนา้เพอืซือหุน้บริษทัอนื 14 -                             -                             -                             -                             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 158,765,246.91         151,026,226.21         141,408,488.88         143,314,118.32         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 16 165,243,961.98         7,375,202.43             14,047,280.75           5,129,333.29             

ค่าความนิยม 3 116,258,349.73         -                             -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 52,351,614.85           6,275,068.37             4,976,181.51             6,275,068.37             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26.3 4,410,305.86             2,185,517.85             3,106,531.37             1,940,691.59             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7,879,271.00             2,645,097.34             1,133,671.00             2,626,497.34             

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 511,968,348.16         173,305,512.70         335,731,751.34         166,084,109.41         

รวมสินทรัพย์ 1,025,764,813.58      491,200,023.05         509,560,326.64         475,844,125.85         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

                                                                                   (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                                                                             ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / 

สอบทานแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / 

สอบทานแล้ว)

1

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 18 51,459,007.45           29,828,807.86           22,704,413.71           28,062,401.23           

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 10,685,829.89           8,141,897.43             7,052,348.70             5,274,197.21             

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 1,288,640.90             -                             1,288,640.90             -                             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44,009,749.14           -                             -                             -                             

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 22 2,249,587.58             -                             -                             -                             

หนีสินหมุนเวียนอืน 21 697,791.53                849,526.02                458,157.58                413,511.33                

          รวมหนีสินหมุนเวียน 110,390,606.49         38,820,231.31           31,503,560.89           33,750,109.77           

หนีสินไมห่มุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 19 161,822,965.67         6,631,438.67             8,396,536.29             4,195,742.82             

เงินกูย้มืระยะยาว 20 13,006,590.52           -                             13,006,590.52           -                             

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 27 10,548,386.99           8,225,960.99             8,264,315.99             7,239,043.99             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26.3 9,163,082.52             639,894.00                607,034.40                607,034.40                

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนอืน 8 และ 30.3 6,314,435.91             1,898,134.18             6,314,435.91             1,898,134.18             

เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 4,943,405.96             -                             -                             -                             

          รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 205,798,867.57         17,395,427.84           36,588,913.11           13,939,955.39           

                    รวมหนีสิน 316,189,474.06         56,215,659.15           68,092,474.00           47,690,065.16           

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 215,000,000 หุน้ 23 107,500,000.00         107,500,000.00         107,500,000.00         107,500,000.00         

ทุนทีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ -  หุน้สามญั 215,000,000 หุน้ 23 107,500,000.00         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 25 8,434,589.25             8,434,589.25             8,000,000.00             8,000,000.00             

จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้ทุนซือคืน 25 8,724,260.00             -                             8,724,260.00             -                             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 330,950,017.08         56,359,041.46           63,277,119.45           49,963,327.50           

หุน้ทุนซือคืน 24 (8,724,260.00)            -                             (8,724,260.00)            -                             

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 709,575,339.52         434,984,363.90         441,467,852.64         428,154,060.69         

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,025,764,813.58      491,200,023.05         509,560,326.64         475,844,125.85         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

                                                                                   (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                                                                             ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / 

สอบทานแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / 

สอบทานแล้ว)

2

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ทุนเรือนหุน้

ทีออก สาํรอง สาํรองหุน้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ทุนซือคืน บริษทัใหญ่

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                       -                        -                   -                   (23,788,602.13)     -                    (23,788,602.13)     (23,788,602.13)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 107,500,000.00    262,690,733.19     8,434,589.25    -                   49,177,591.80      -                    427,802,914.24    427,802,914.24    

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

หุน้ทุนซือคืนระหวา่งงวด -                       -                        -                   -                   -                       (8,724,260.00)    (8,724,260.00)       (8,724,260.00)       

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

สาํรองหุน้ทุนซือคืน -                       -                        -                   8,724,260.00    (8,724,260.00)       -                    -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                       -                        -                   -                   283,315,235.62    -                    283,315,235.62    283,315,235.62    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 107,500,000.00    262,690,733.19     8,434,589.25    8,724,260.00    330,950,017.08    (8,724,260.00)    709,575,339.52    709,575,339.52    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

                        (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                     ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญั

บาท

หุน้ทุนซือคืน

จดัสรรแลว้



ทุนเรือนหุ้น

ทอีอก สาํรอง สาํรองหุ้น

และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ทุนซือคืน

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        (18,585,962.33)      -                        (18,585,962.33)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 107,500,000.00     262,690,733.19     8,000,000.00         -                        42,895,655.62       -                        421,086,388.81     

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

หุ้นทนุซือคืนระหวา่งงวด -                        -                        -                        -                        -                        (8,724,260.00)        (8,724,260.00)        

โอนกาํไรสะสมทยีงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

สาํรองหุ้นทุนซือคืน -                        -                        -                        8,724,260.00         (8,724,260.00)        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        22,038,051.95       -                        22,038,051.95       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 107,500,000.00     262,690,733.19     8,000,000.00         8,724,260.00         63,277,119.45       (8,724,260.00)        441,467,852.64     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

                        (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                     ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

 4

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

บาท

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุ้นยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามญั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จดัสรรแลว้

หุ้นทนุซือคืน



หมายเหตุ 2564  2563 2564  2563

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 216,978,607.04            152,144,329.49            206,536,285.57            136,409,771.22            

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 32 421,334,698.15            -                                -                                -                                

รายไดอื้น

     กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น -                                203,373.58                   -                                147,299.81                   

     รายไดอื้น 2,142,776.38                3,696,269.37                4,090,221.47                5,634,038.96                

         รวมรายได้ 640,456,081.57            156,043,972.44            210,626,507.04            142,191,109.99            

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 134,430,445.01            123,755,975.86            125,534,398.00            109,434,332.31            

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 74,292,647.44              -                                -                                -                                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 12,847,565.64              10,983,651.85              11,906,616.84              10,033,194.62              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,988,184.56              44,584,227.31              50,778,254.78              41,197,700.51              

        รวมค่าใชจ่้าย 285,558,842.65            179,323,855.02            188,219,269.62            160,665,227.44            

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 354,897,238.92            (23,279,882.58)             22,407,237.42              (18,474,117.45)             

ตน้ทุนทางการเงิน 5,891,042.22                1,228,561.94                1,535,025.25                752,557.10                   

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 349,006,196.70            (24,508,444.52)             20,872,212.17              (19,226,674.55)             

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 26.1 , 26.2 65,690,961.08              (719,842.39) (1,165,839.78)               (640,712.22)                  

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 283,315,235.62            (23,788,602.13)             22,038,051.95              (18,585,962.33)             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 283,315,235.62            (23,788,602.13)             22,038,051.95              (18,585,962.33)             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                -                                -                                -                                

283,315,235.62            (23,788,602.13)             22,038,051.95              (18,585,962.33)             

กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขนัพนืฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 1.32                              (0.11)                             0.10                              (0.09)                             

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 28 214,977,102 215,000,000 214,977,102 215,000,000

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

                                                                                       (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                 ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม

5

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2564  2563 2564  2563

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 93,012,093.65              71,147,257.42              90,017,443.19              65,182,912.64              

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 32 289,366,937.43            -                                -                                -                                

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น -                                -                                -                                -                                

รายไดอื้น 1,084,018.75                468,721.74                   1,580,745.98                1,767,423.07                

         รวมรายได้ 383,463,049.83            71,615,979.16              91,598,189.17              66,950,335.71              

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 54,471,477.87              50,463,870.72              51,973,486.43              45,888,721.67              

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 44,718,930.14              -                                -                                -                                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3,788,941.04                3,987,785.73                3,413,696.60                3,701,005.84                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,190,391.66              15,980,514.03              15,800,565.89              14,918,095.65              

        รวมค่าใชจ่้าย 127,169,740.71            70,432,170.48              71,187,748.92              64,507,823.16              

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 256,293,309.12            1,183,808.68                20,410,440.25              2,442,512.55                

ตน้ทุนทางการเงิน 2,954,605.98                412,463.12                   420,191.68                   225,826.03                   

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 253,338,703.14            771,345.56                   19,990,248.57              2,216,686.52                

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 26.1 , 26.2 46,954,307.87              (396,783.79)                  15,310.39                     (362,674.82)                  

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 206,384,395.27            1,168,129.35                19,974,938.18              2,579,361.34                

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 206,384,395.27            1,168,129.35                19,974,938.18              2,579,361.34                

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                -                                -                                -                                

206,384,395.27            1,168,129.35                19,974,938.18              2,579,361.34                

กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.96 0.01 0.09 0.01

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 28 214,938,358 215,000,000 214,938,358 215,000,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

                                                                                       (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                 ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บาท

6

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

งบกาํไรขาดทุน

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2564  2563 2564  2563

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 283,315,235.62         (23,788,602.13)         22,038,051.95           (18,585,962.33)         

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 283,315,235.62         (23,788,602.13)         22,038,051.95           (18,585,962.33)         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 283,315,235.62         (23,788,602.13)         22,038,051.95           (18,585,962.33)         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                -                                -                                -                                

283,315,235.62         (23,788,602.13)         22,038,051.95           (18,585,962.33)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

             (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                    ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

7

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย



2564  2563 2564  2563

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 206,384,395.27         1,168,129.35             19,974,938.18           2,579,361.34             

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 206,384,395.27         1,168,129.35             19,974,938.18           2,579,361.34             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 206,384,395.27         1,168,129.35             19,974,938.18           2,579,361.34             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                -                                -                                -                                

206,384,395.27         1,168,129.35             19,974,938.18           2,579,361.34             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

             (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                    ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย



2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 283,315,235.62            (23,788,602.13)            22,038,051.95              (18,585,962.33)            

ปรับรายการกระทบทีกาํไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสือมราคา 15,758,300.49              13,727,856.83              10,709,468.44              10,671,298.02              

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8,230,465.39               4,810,145.25               4,223,254.54               3,378,665.12               

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,250,848.50               644,391.26                  940,836.86                  644,391.26                  

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น -                               (203,373.58)                 -                               (147,299.81)                 

หนีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) 515,083.24                  361,456.85                  427,025.14                  154,845.00                  

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,690,771.00               1,371,384.99               1,367,452.00               1,182,345.99               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 4,416,301.73               1,866,370.10               4,416,301.73               1,866,370.10               

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 65,690,961.08              (719,842.39)                 (1,165,839.78)              (640,712.22)                 

ตน้ทุนทางการเงิน 5,891,042.22               1,228,561.94               1,535,025.25               752,557.10                  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลียนแปลง-

-ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 387,759,009.27            (701,650.88)                 44,491,576.13              (723,501.77)                 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน  28,817,992.35              17,407,078.59              24,703,567.63              12,043,983.75              

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน - กิจการอืน 581,856.92                  62,606.49                    622,819.01                  74,092.57                    

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั (79,629.00)                   (103,205.00)                 (155,274.26)                 (164,215.47)                 

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน (165,192,914.99)          31,077,674.36              34,463,000.13              30,415,461.58              

สินคา้คงเหลือ (11,246,368.47)            (10,650,886.61)            (7,925,444.75)              (11,071,112.73)            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (7,708,168.94)              (3,756,160.44)              (8,486,695.10)              (3,287,702.08)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,442,826.34               681,156.66                  1,492,826.34               619,156.66                  

หนีสินดาํเนินงาน เพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (2,018,093.38)              (35,166,813.06)            (5,397,642.10)              (33,815,660.63)            

หนีสินหมุนเวยีนอืน (151,734.49)                 (1,866,919.73)              44,646.25                    (1,267,949.57)              

จ่ายหนีสินผลประโยชน์พนกังาน (342,180.00)                 -                               (342,180.00)                 -                               

เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 4,943,405.96               -                               -                               -                               

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 236,806,001.57            (3,017,119.62)              83,511,199.28              (7,177,447.69)              

จ่ายดอกเบีย (5,851,387.64)              (1,228,561.94)              (1,495,370.67)              (752,557.10)                 

จ่ายภาษีเงินได้ (30,386,632.62)            196,192.75                  -                               186,222.00                  

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 200,567,981.31            (4,049,488.81)              82,015,828.61              (7,743,782.79)              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

             (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                    ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 9

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัท ี30 กนัยายน

งบการเงินรวม



2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน-หน่วยลงทุนรับ(จ่าย) -                               -                               -                               -                               

เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนรับ(กองทุน) -                               148,345,607.14            -                               148,340,271.63            

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                               261,074.77                  -                               205,000.00                  

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,509,475.35)            (18,801,795.79)            (8,803,839.00)              (18,542,475.51)            

เงินสดจ่ายซือทีดินและสิงปลูกสร้างรอรับโอน -                               -                               -                               -                               

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               (2,411,700.00)              -                               (2,411,700.00)              

เงินสดจ่ายให้กูย้มื - กิจการทเีกียวขอ้งกนัและกิจการอืน (14,000,000.00)            -                               (14,000,000.00)            -                               

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มื - กิจการทเีกียวขอ้งกนัและกิจการอืน -                               -                               15,000,000.00              -                               

เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,968,854.32)              -                               (2,163,015.19)              -                               

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (177,030,869.81)          127,393,186.12            (170,966,854.19)          127,591,096.12            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มื - กิจการทเีกียวขอ้งกนั -                               -                               -                               4,000,000.00               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 70,000,000.00              -                               70,000,000.00              -                               

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะยาว (55,704,768.58)            -                               (55,704,768.58)            -                               

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (7,270,445.87)              (6,362,388.59)              (4,999,241.85)              (3,941,956.75)              

เงินสดจ่ายซือหุ้นทุนซือคืน (8,724,260.00)              -                               (8,724,260.00)              -                               

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,699,474.45)              (6,362,388.59)              571,729.57                  58,043.25                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 21,837,637.05              116,981,308.72            (88,379,296.01)            119,905,356.58            

เงินฝากทีมีภาระผกูพนั (3,261,197.33)              -                               (3,261,197.33)              -                               

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 205,302,770.70            195,626,135.93            92,349,636.82              193,185,198.44            

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 10,978,186.81              -                               10,978,186.81              -                               

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึน (10,978,186.81)            -                               (10,978,186.81)            -                               

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรืองสัญญาเช่ามาถือปฏิบตัิ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน -                               13,800,432.97              -                               9,642,440.74               

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน -                               1,364,250.00               -                               1,364,250.00               

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึน -                               (15,164,682.97)            -                               (11,006,690.74)            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

             (นายสิทธิวตัน์ กาํกดัวงษ)์                    ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564             

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัท ี30 กนัยายน

งบการเงินรวม



ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว 

11 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลบ็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจาํกดั ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท 

บริษทัจาํกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105539075896 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2539  

ต่อมาวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561  มีมติอนุมติัให้แปรสภาพบริษทั เป็นบริษทั

มหาชนจาํกดั เพ่ือนาํหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ทะเบียนเลขท่ี 0107561000269 

ในระหว่างวนัท่ี 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายแก่ประชาชน

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

บริษทัฯ ประกอบกิจการหลกั คือ โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง อาชีวเวชศาสตร์ มีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 442 

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

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

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

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

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

พานทอง จงัหวดัชลบุรี 

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

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษทั จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540029193 

มีสํานกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกั คือ 

จดัเก็บ รวบรวม รับตรวจวิเคราะห์ วิจยัตวัอย่างและส่งตรวจเพ่ือการวินิจฉยัทางการแพทย ์รวมทั้งการรายงานผลสรุป

ให้คาํแนะนาํปรึกษาอนัเก่ียวกบัผลของการตรวจวิเคราะห์ทั้งในและนอกสถานท่ี ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างนํ้ า อากาศ 

และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสาํนกังาน 

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษทัจาํกัด เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2551 ภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105551104540 

มีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 146 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกั

คือ ประกอบกิจการโรงพยาบาล (โรงพยาบาลประชาพฒัน์) 
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจ

ในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกการใช้แนวปฏิบติัทางการ

บญัชี เร่ืองมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สําหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัได้เคยถือปฏิบัติในปี 2563 

เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลาการใชม้าตรการผ่อนปรน ซ่ึงการยกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว 

ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

1.3.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ

เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  

งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ใน

รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ซ่ึงงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงิน

ประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้

ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.3.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั 

แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัการ

จดัทาํ งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564 (เป็นวนัท่ีการ

ซ้ือเสร็จสมบูรณ์) บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อหุ้นในบริษทั  

สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั จาํนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหว่างกาลขอ้ 3 
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ผลจากการซ้ือหุ้นในบริษทัดังกล่าว ทาํให้กลุ่มบริษทัมีบริษทัย่อย เพ่ิมขึ้น 1 บริษัท คือบริษัท สุขสวสัด์ิ

การแพทย ์จาํกดั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย รายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญั ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของ

บริษทัและทุนเรือนหุ้นของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมแลว้ 

บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการ

ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจบุนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมี รอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึง

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563โดยมีนโยบายการบญัชีท่ีเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา โดยจะ

รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดใ้ห้บริการ หรือเม่ือไดส่้งมอบยาแลว้ และแสดงมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับ

บริการและยาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักส่วนลด ยกเวน้รายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดจ้ากสํานกังานประกนัสังคม

และสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีจะรับรู้รายได้ตามอตัราเหมาจ่าย และอตัราความรุนแรงของโรคต่อ

จาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีขึ้นทะเบียนกบักลุ่มบริษทั 
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รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการ จะบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

รายได้จากการขายสินค้าเวชภัณฑ์  

รายไดจ้ากการขายสินคา้เวชภณัฑ์ จะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ 
 

2.2 ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่ม

บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าเป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทกุปี 

หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กบัหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้นจาก

การรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด

แต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของ

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน และ

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
 

2.3 การรวมธุรกิจ 

การรวมธุรกิจบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงเป็นวนัท่ีโอนอาํนาจควบคุมให้แก่กลุ่มบริษทั  

การควบคุมหมายถึงการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม

ต่างๆ ของกิจกรรมนั้น ในการประเมินการควบคุมกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาถึงสิทธิในการออกเสียงซ่ึงสามารถใช้สิทธิ

นั้นไดใ้นปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือโดย 

- มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ บวก 

- มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมให้บริษทัของผูถู้กซ้ือ บวก 

- มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้นๆ หกั 

- มูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

เม่ือผลรวมสุทธิขา้งตน้เป็นยอดติดลบ กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและไดรั้บบริการ ยกเวน้ตน้ทุนใน

การจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ีจะรับรู้โดยนาํไปเป็นส่วนลดจากส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นทุนหรือหุ้นกูท่ี้

ออก (ถา้มี) 
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2.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพย์

ดงัน้ี 

 ปี 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 5 

ฐานลูกคา้ 21 
 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใชป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ย

ค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปี

เป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน 

2.5 เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 

เงินอุดหนุนจากสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ในเบ้ืองตน้จะรับรู้เป็นเงินอุดหนุน

รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑท่ี์เป็นระบบและสมเหตสุมผลตลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็น เพ่ือจบัคู่

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 หุ้นทุนซ้ือคืน 

หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด หากราคา

ขายของหุ้นซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯ จะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนและ

หากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืนบริษทัฯ จะนาํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือ

คืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 
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3. การซ้ือธุรกิจ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 อนุมติัให้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง

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

(มหาชน) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 133 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทั

โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งชาํระเงินให้แก่บริษทัผูข้ายเพ่ือนาํไปซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้างจาํนวน 5 โฉนด และรถยนตย่ี์ห้อเบนซ์จาํนวน 3 คนัจากโรงพยาบาลดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 28 ลา้นบาท และ

บริษทัฯ ยงัมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีตกลงกนัในสัญญาอีกหลายประการ และภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีการซ้ือขาย

หุ้นเสร็จสมบูรณ์ (10 เมษายน 2564) ผูข้ายตกลงรับผิดชาํระหน้ีค่าภาษีอากร หน้ีอนัเกิดจากการละเมิด หน้ีอนัเกิดจากการทาํ

นิติกรรมสัญญาของผูข้ายและ/หรือของบริษทัฯ อนัมิไดมี้การบนัทึกไวใ้นงบการเงินของบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั 

ซ่ึงเป็นหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นก่อนวนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ แทนบริษัท สุขสวสัด์ิการแพทย ์จํากัด หากพ้นกําหนด

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดชอบหน้ีในขอ้น้ี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้เขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั สุขสวสัด์ิ

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

ผูข้าย ในราคาซ้ือขายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 161 ลา้นบาท 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัฯ เร่ิมดาํเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา เช่น การชาํระค่าซ้ือหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการ 

และกาํหนดวนัรับโอนอาํนาจควบคุมกิจการในวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายไดป้ฏิบติัการในสัญญา

ครบถว้นแลว้ ดงันั้นการซ้ือดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564  

การซ้ือธุรกิจน้ีเขา้เง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  ซ่ึงกาํหนดให้บนัทึกสินทรัพย์

ท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถา้มี) บริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพ่ือหา

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2564 ผูป้ระเมินราคาอิสระไดว้ดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาแลว้เสร็จ ดงันั้นบริษทัฯ จึงปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

ได้มา ณ วนัซ้ือ เน่ืองจากได้รับข้อมูลใหม่เก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจในช่วง

ระยะเวลาการวดัมูลค่าไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ 
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ณ วนัซ้ือ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้แก่ผูซ้ื้อ สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมามูลค่าท่ีรับรู้สําหรับ

มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ก่อนท่ีจะมีการ

รวมธุรกิจ มีดงัน้ี 

 บาท 

 มูลค่าท่ีรับรู้ 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  

บวก มูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ ของเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทั ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ 161,000,000.00 

บวก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ - 

รวม 161,000,000.00 

หกั มูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  

สินทรัพยท่ี์ระบุได ้  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,447,459.86 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,653,357.18 

- สินคา้คงเหลือ 5,706,121.12 

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 295,838.16 

- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,987,845.84 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 153,152,183.81 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 48,685,444.98 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,677,000.00 

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,307,911.20 

หน้ีสินท่ีระบุได ้  

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (23,608,638.39) 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า (154,027,718.52) 

- เงินกูยื้มระยะส้ัน (14,000,000.00) 

- ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (8,591,732.39) 

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (973,835.00) 

- ประมาณการหน้ีสินท่ีถูกเรียกคืน (2,249,587.58) 

- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (8,720,000.00) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได ้- ท่ีไดรั้บ 44,741,650.27 

ค่าความนิยม 116,258,349.73 

 

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเห็นว่าบริษทัดงักล่าวมีความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละมีผล

กาํไร ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ 
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เงินสดสุทธิท่ีบริษทั จ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

   ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  161,000,000.00 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามสัดส่วนของบริษทัฯ  (11,447,459.86) 

เงินท่ีจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดม้า  149,552,540.14 

 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือธุรกิจเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 5.76 ล้านบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและไดรั้บบริการ 

กลุ่มบริษทัไดน้าํสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับ

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ (วนัท่ี 10 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

(ก) สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม ณ 30 กนัยายน 2564 

 หมายเหตุ  บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   109,902,281.02 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ   2,016,439.77 

ลูกหน้ีอ่ืน   75,104.12 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน    214,240,148.39 

สินคา้คงเหลือ   9,800,270.39 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   11,709,806.54 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ   149,999,832.85 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ   4,779,039.34 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   1,018,445.63 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   6,727,000.00 

รวมสินทรัพย ์   510,268,368.05 

    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   27,745,226.47 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   1,256,379.78 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   44,009,749.14 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22  2,249,587.58 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   152,796,432.16 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,074,927.00 

เงินอุดหนุนรอการรับรู้   4,943,405.96 

รวมหน้ีสิน   234,075,708.09 
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(ข) ผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

  บาท 

  ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 

   ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  421,334,698.15 

รายไดอ่ื้น  542,600.90 

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  (74,292,647.44) 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (295,920.33) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  (9,602,180.88) 

ตน้ทุนทางการเงิน  (4,281,425.77) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  (67,094,114.94) 

กาํไร (ขาดทุน)   266,311,009.69 

 

(ค) คดีความ 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผูม้าใช้บริการขอ้หาผิด

สัญญารักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรัพย ์21.28 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ

ตน้เงินดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่โจทก ์ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหว่างการไกล่เกล่ีย ให้

การ และสืบพยาน บริษทัย่อยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัซ้ือธุรกิจ เน่ืองจากผูบ้ริหารและท่ีปรึกษา

กฎหมายของกลุ่มบริษทัมีความมัน่ใจว่าบริษทัยอ่ยจะชนะคดีดงักล่าว 

 

4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 

บริษทั และบริษทัย่อย มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี  

 

 

บริษทั 

  

 

ประเภทธุรกิจ 

  

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

 ร้อยละการถือหุ้น 

   ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563     

บริษัทย่อย         

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 

 

 

 ให้บริการตรวจ

วิเคราะห์

 

 ถือหุ้นและ 

มีกรรมการร่วมกนั 

 99.99  99.99 

 

 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั  ประกอบกิจการ

โรงพยาบาล 

 ถือหุ้นและ 

มีกรรมการร่วมกนั 

 99.99  - 
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บริษทั 

  

 

ประเภทธุรกิจ 

  

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

 ร้อยละการถือหุ้น 

   ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน         

โรงพยาบาลองครักษ ์  โรงพยาบาล  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  มหาวิทยาลยั  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

บริษทั สิงห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน)  ลงทุนและพฒันา

 

 มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  รับประกนัวินาศภยั  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

บริษทั แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จาํกดั

 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน  มีกรรรมการร่วมกนั  -  - 

         

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน         

นายสิทธิวฒัน์ กาํกดัวงษ ์    กรรมการ  -  - 

นางสาวปรมากรณ์ ปวโรจน์กิจ    กรรมการ  -  - 

นายธิบดี มงัคะลี    กรรมการ  -  - 

         

4.1 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงเก่ียวข้องกับบริษทัฯ โดยการถือหุ้นและการมี 

ผูถื้อหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ  

กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน  อตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา โดยอา้งอิงจากราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ

  

 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาตามท่ีถูกเรียกเก็บจากภาครัฐ โดยจดัสรรค่าใชจ้่ายใหบ้ริษทัยอ่ย  

   

 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น  ราคาตลาด 

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารสาํนกังานใหญ่  ราคาตามการประเมินราคาจากผูป้ระเมินอิสระท่ีอยูใ่นรายช่ือของ กลต. 

รายไดจ้ากการขายวคัซีน  ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการขายชุดตรวจ COVID-19  ราคาท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย  ราคาตลาด  

รายไดค้่าบริการ  ราคาท่ีตกลงกนั 

ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน  ราคาตลาด 
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ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบั

บริษทัยอ่ย (ซ่ึงไดต้ดัออกแลว้ในการจดัทาํงบการเงินรวม) และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/

หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั) รายการธุรกิจท่ีมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

  2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย  
       

รายไดจ้ากการบริการ  -  -  299,594.34  99,047.34 

รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน  -  -  84,074.97  84,074.97 

รายไดค้่าบริหารจดัการ  -  -  450,000.00  - 

รายไดอ่ื้น  -  -  199,561.74  1,113,848.50 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  30,246.57  - 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

คา่เช่าท่ีดินและอาคารสาํนกังานใหญ่  -  -  -  - 

รายไดค้่าบริการ    103,205.00  -  103,205.00 

ค่าท่ีปรึกษา  -  -  -  - 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

  2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย  
       

รายไดจ้ากการบริการ  -  -  729,526.69  305,961.80 

รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน  -  -  252,224.91  252,224.91 

รายไดค้่าบริหารจดัการ  -  -  1,350,000.00  - 

รายไดอ่ื้น  -  -  443,007.83  1,437,178.14 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  319,890.49  - 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารสาํนกังานใหญ่  -  -  -  - 

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

ค่าท่ีปรึกษา  2,584,050.00  -  2,584,050.00  - 
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4.1.1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ  

เป็นตน้ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร มี

รายการดงัน้ี 

  บาท 

  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  3,468,000.00  3,271,500.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  192,663.00  160,536.00 

 รวม  3,660,663.00  3,432,036.00 
 

  บาท 

  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  10,004,000.00  8,432,000.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  577,991.00  481,612.00 

 รวม  10,581,991.00  8,913,612.00 
 

4.2 ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย  
      

 

เงินทดรองจ่าย         

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั  -  -  -  464,547.73 

ลูกหน้ีอ่ืน         

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จาํกดั  -  -  97,185.16  - 

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั  -  -  443,007.83  - 

 รวม  -  -  540,192.99  464,547.73 

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง         

ค่าบริการคา้งรับ         

โรงพยาบาลองครักษ ์  173,565.00  93,936.00  173,565.00  93,936.00 

 รวม  173,565.00  93,936.00  173,565.00  93,936.00 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บคุคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

173,565.00  93,936.00  713,757.99  558,483.73 
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4.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน-กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 
 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563  

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด  

ลดลง 

ระหว่างงวด  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 

บริษัทย่อย  
      

 

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็  

 เซ็นเตอร์ จาํกดั 
 

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

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

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  

กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

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

 

บริษทัฯ มีเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเม่ือทวงถาม 

อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25% ของสถาบนัการเงิน 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินสดในมือ  880,480.00  519,593.00  630,621.00  466,138.00 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์

 และกระแสรายวนั 
 

204,422,290.70  186,206,737.98  91,719,015.82  183,523,992.16 

  รวม  205,302,770.70  186,726,330.98  92,349,636.82  183,990,130.16 

 

บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.125 - 0.500 ต่อปี 
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6. ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้  36,773,747.11  64,692,655.65  32,460,840.91  57,203,808.54 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

 คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

(1,171,405.24)  (803,494.10) 
  

(953,904.94)  (566,279.80) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  35,602,341.87  63,889,161.55  31,506,935.97  56,637,528.74 
 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ ดงักล่าวจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ตัว๋เงินรับ  605,474.25  2,913,403.45  605,474.25  2,824,405.45 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  16,626,216.94  42,492,551.51  15,669,028.36  37,306,701.29 

เกินกาํหนดชาํระ:     
 

   

ระหว่าง  1 ถึง  60 วนั  7,432,467.12  9,839,372.99  5,172,741.00  8,146,722.50 

ระหว่าง 61 ถึง  90 วนั  4,758,059.20  2,799,335.50  3,975,500.00  2,799,335.50 

ระหว่าง 91 ถึง 365 วนั  6,543,319.50  5,857,521.20  6,447,387.50  5,628,364.00 

มากกว่า 365 วนั  808,210.10  790,471.00  590,709.80  498,279.80 

รวมลูกหน้ีการคา้  36,773,747.11  64,692,655.65  32,460,840.91  57,203,808.54 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

 คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

(1,171,405.24) 
 

(803,494.10) 
 

(953,904.94) 
 

(566,279.80) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ  35,602,341.87  63,889,161.55  31,506,935.97  56,637,528.74 
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7. ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  301,381.57  419,367.61  280,790.26  418,292.09 

ค่าใชจ้่ายล่วงหนา้อ่ืน  289,034.86  203,489.74  201,799.30  164,864.48 

ลูกหน้ีเงินยืมพนกังาน  730,998.00  897,000.00  721,998.00  897,000.00 

อ่ืน ๆ  15,025.00  40,389.00  15,025.00  4,225.00 

  รวม  1,336,439.43 

 

 1,560,246.35  1,219,612.56  1,484,381.57 

 

8. สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน เป็นสิทธิท่ีกิจการจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกบับริการท่ีไดใ้ห้กบัลูกคา้

แลว้ โดยสิทธิดงักล่าวมีระยะเวลาไม่เกินรอบระยะเวลาดาํเนินงานตามปกติของกิจการหรือไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับจากมูลค่างานท่ีเสร็จแลว้แต่ยงัไม่เรียกเก็บเงินจากลูกคา้ยอดสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน ์ (ก) 214,240,148.39  -  -  - 

ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ (ข) 10,143,456.27  44,606,456.40  10,143,456.27  44,606,456.40 

ธุรกิจตรวจวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  1,022,868.00  -  -  - 

 รวม  225,406,472.66  44,606,456.40  10,143,456.27  44,606,456.40 
 

(ก) ยอดสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเป็นรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ โดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 12 เดือน ผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทัได้ประมาณรายไดค้า้งรับดงักล่าวจากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงานประกนัสังคมและ

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
 

(ข) ยอดสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาส่วนหน่ึงเป็นรายได้ค้างรับตาม “สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ท่ีบริษัทฯ ลงนามกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (“สปสช.”) สําหรับ

ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ซ่ึงกาํหนดประเภทและอตัราการให้บริการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะให้บริการแก่

ผูรั้บตรวจเป็นรายบุคคลและรายงานผลการตรวจพร้อมค่าบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ “สปสช.”  
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ท่ีกาํหนดไว ้และ “สปสช.” จะตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแต่ละราย และรวบรวมสรุปยอดเงินท่ีจะจ่ายชาํระแก่บริษทั

ฯ เป็นช่วงๆ โดยจ่ายชาํระเดือนละคร้ังในเดือนถดัไป ทั้งน้ี “สปสช.” จะสุ่มเรียกเอกสารต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความ

ครบถว้นอย่างน้อยปีละคร้ัง การดาํเนินงานตามสัญญาสําหรับปีงบประมาณ 2562 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการและรับชาํระ

เงินจาก “สปสช.” ครบถว้นแลว้เป็นจาํนวนเงิน 7,127,087.68 บาท และในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บการสุ่มตรวจสอบ

จาํนวน 2 คร้ัง จาก “สปสช.” และ “สปสช.” มีหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้กลบัมาว่าบริษทัฯ ผ่านการตรวจสอบ

ถูกตอ้งทุกคร้ัง สาํหรับการดาํเนินงานตามสัญญาของปี 2563 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการไปแลว้ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

เป็นจาํนวนเงิน 6,664,970.00 บาท และไดรั้บชาํระเงินถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นจาํนวนเงิน 4,726,580.00 บาท 

มียอดคงคา้งชาํระอีกเป็นจาํนวนเงิน 2,006,690.00 บาท ซ่ึงเกิดจากการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับการตรวจระหว่างเดือน

มิถุนายน 2563 (บางส่วน) และเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 2563 ทั้งจาํนวน  

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

ผลตั้งแต่วนัท่ี 30 กันยายน 2563 โดยสาเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเกิดจากข่าวการทุจริตเก่ียวกับการให้บริการ

สาธารณสุขของโรงพยาบาลและหน่วยบริการหลายราย และ สปสช. ไดเ้รียกเอกสารการให้บริการจากโรงพยาบาล 

และหน่วยบริการต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเป็นการทั่วไป ซ่ึงบริษทัฯ เป็นหน่ึงในจาํนวนรายท่ี 

“สปสช.” เรียกตรวจสอบตามหนงัสือลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดจากบริษทัฯ และต่อมา

บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกสัญญาดงักล่าว โดย “สปสช.” แจง้เหตุแห่งการยกเลิกสัญญาเป็น 10 ประการ ซ่ึงบริษทัฯ 

ยงัไม่ทราบว่ามีผูรั้บบริการรายใดท่ีผิดเง่ือนไขจนเป็นเหตุของการเลิกสัญญา 

อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีหนังสือลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เพ่ืออุทธรณ์และขอต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขต่อ 

“สปสช.” ต่อมา วนัท่ี 20 มกราคม 2564  “สปสช.” มีหนังสือแจง้เรียกเงินค่าบริการปี 2562 ท่ีชาํระแก่บริษทัฯแลว้ 

จาํนวนเงิน 4,321,700.00 บาท คืนจากบริษทัฯ และในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือขอรายละเอียดใน

การเรียกคืนเงินดงักล่าว 

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

อยา่งครบถว้นและขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษทัฯ  

ต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจาก “สปสช.” ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 เร่ืองการขอความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณาทบทวน

รายละเอียดการหักลบค่าบริการทางการแพทย ์โดยอา้งถึงหนังสือท่ีทางบริษทัส่งเพ่ือขอให้ทาง “สปสช” พิจารณา

ทบทวนการเรียกเ งินค่าบริการคืนจากบริษัทฯ ลงวันท่ี  4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทาง “สปสช” ตอบกลับว่า  

มีการตรวจสอบเวชระเบียน กิจกรรมกลุ่มเส่ียง ปีงบประมาณ 2562 ไม่ถูกต้อง จึงมีการเรียกเงินคืนในกิจกรรมท่ี

ตรวจสอบ และชะลอการโอนเงินได้ทั้ งหมด ทั้งน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาความเสียหาย ซ่ึงบริษัทได้บันทึก 

ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นตามจาํนวนท่ี “สปสช” มีหนงัสือแจง้เรียกเก็บค่าบริการปี 2562 จาํนวน 4,321,700 บาท

ไวใ้นงบการเงินแลว้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ในระบบของ สปสช. แจง้ว่า บริษทัไดรั้บจดัสรรและโอนเงิน สปสช. (โครงการเงินกูเ้พ่ือ

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

รวมเป็นค่าบริการฉีดวคัซีนทั้งส้ิน จาํนวน 2,680,640 บาท แต่ทาง สปสช. ชะลอการโอนเงินดงักล่าวไวเ้พ่ือรอการชาํระ

ทางบญัชีหรือจนกว่าจะไดห้ลกัฐานครบถว้น จึงจะดาํเนินการหักกลบและหรือโอนเงินคืนบริษทัต่อไป ซ่ึงบริษทัยงั

ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความแน่นอนว่าจะไดรั้บจาํนวนเงินดงักล่าวหรือไม่ 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - กิจการอ่ืน 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน - กิจการอ่ืน  -  -  14,000,000.00  - 

หกั โอนไปเป็นเงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

-  -  (14,000,000.00)  - 

  รวม  -  -  -  - 

 

บริษทัฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน กับกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่มีหลกัประกัน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

เม่ือทวงถามพร้อมอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25%  ของสถาบนัการเงิน 

 

10. สินค้าคงเหลือ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

งานบริการระหว่างดาํเนินงาน  156,749.62  1,546,540.94  156,749.62  811,077.80 

วสัดุทางการแพทย ์  10,998,648.23  5,929,964.58  6,575,630.87  5,737,165.50 

ยาและเวชภณัฑ์  14,382,764.11  1,387,153.03  9,115,153.75  1,387,153.03 

อุปกรณ์ทางการแพทยส์าํรอง         

 และเคร่ืองแบบพนกังาน  450.00  12,360.00  450.00  12,360.00 

วสัดุส้ินเปลืองสาํนกังาน  1,151,176.36  861,280.18  886,497.02  861,280.18 

  รวม  26,689,788.32  9,737,298.73  16,734,481.26  8,809,036.51 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายล่วงหนา้  3,942,611.68 
 4,424,299.83  3,497,445.10  4,393,661.62 

ภาษีนิติบคุคลอยูร่ะหว่างขอคืน  10,353,225.76  6,856,780.51  9,673,999.33  5,280,337.71 

เงินมดัจาํ  4,989,250.00  -  4,989,250.00  - 

  รวม  19,285,087.44  11,281,080.34  18,160,694.43  9,673,999.33 

 

12. เงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 

 
บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

คํ้าประกนัวงเงินบตัรเติมนํ้ามนั 500,000.00  500,000.00 

คํ้าประกนัสาธารณูปโภค 159,250.00  159,250.00 

คํ้าประกนัฉีดวคัซีน 139,150.50  139,150.50 

คํ้าประกนัค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ่ -  3,000,000.00 

เงินฝากเพ่ือซ้ือคนืหุน้สามญั 6,261,197.33  - 

 รวม 7,059,597.83  3,798,400.50 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 ทุนท่ีออก      เงินปันผลรับ 

  และ  สัดส่วนของการถือหุ้น  วิธีราคาทุน  สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 

  ชาํระแลว้  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน

 

 31 ธนัวาคม 

    2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทั  ลา้นบาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็               

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

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั  36.00  99.99  -  161,000,000.00  -  -  - 

รวม        164,000,000.00  3,000,000.00  -  - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน    
 

   -  -  -  - 

สุทธิ        164,000,000.00  3,000,000.00  -  - 

 

14. เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซ้ือหุ้นบริษัทอ่ืน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 อนุมติัให้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน

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

ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกับบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 133 ล้านบาท นอกจากน้ีบริษทัโรงพยาบาล

อินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งชาํระเงินให้แก่บริษทัผูข้ายเพ่ือนาํไปซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 

5 โฉนด และรถยนต์ย่ีห้อเบนซ์จาํนวน 3 คนัจากโรงพยาบาลดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 28 ลา้นบาท และบริษทัฯ ยงัมีหน้าท่ี

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีตกลงกนัในสัญญาอีกหลายประการ และผูข้ายตกลงรับผิดชาํระหน้ีค่าภาษีอากร หน้ีอนัเกิดจากการ

ละเมิด หน้ีอนัเกิดจากการทาํนิติกรรมสัญญาของผูข้ายและ/หรือของบริษทัฯ อนัมิไดมี้การบนัทึกไวใ้นงบการเงินของบริษทั สุข

สวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั ซ่ึงเป็นหน้ีท่ีไดเ้กิดขึ้นก่อนวนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ นบัแต่วนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แทน

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั หากพน้กาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดชอบ

หน้ีในขอ้น้ี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้เขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการ

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

สัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดจากผูข้าย ในราคาซ้ือขายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 161 ลา้นบาท 
 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัฯ เร่ิมดาํเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา เช่น การชาํระค่าซ้ือหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการ 

และกาํหนดวนัรับโอนอาํนาจควบคุมกิจการในวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ี ผูซ้ื้อและผูข้ายไดป้ฏิบติัการในสัญญา

ครบถว้นแลว้ ดงันั้นในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จาํกดั 

(มหาชน) สําหรับไตรมาสน้ีจึงได้รวมงบการเงินของบริษทัฯท่ีซ้ือมาตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาลขอ้ 3 
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15. ท่ีดิน อาคารและ อุปกรณ์ - สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 151,026,226.21  143,314,118.32 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหว่างงวด - ราคาทุน 11,509,475.35  8,803,839.00 

บวก เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 11,987,845.84  - 

หกั ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (15,758,300.49)  (10,709,468.44) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 158,765,246.91  141,408,488.88 

 

ท่ีดินและอาคารจาํนองเป็นหลกัประกนัวงเงินกูจ้าํนวน 70 ลา้นบาท และวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 11 ลา้นบาท  

 

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

บวก เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน 12,947,041.13  13,141,202.00 

บวก เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 153,152,183.81  - 

หกั ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (8,230,465.39)  (4,223,254.54) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 165,243,961.98  14,047,280.75 

 

17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,275,068.37  6,275,068.37 

บวก เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 48,685,444.98  - 

หกั ลดลงระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (358,050.00)  (358,050.00) 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,250,848.50)  (940,836.86) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 52,351,614.85  4,976,181.51 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม2563 

เจา้หน้ีการคา้  27,591,122.89  21,491,509.73  3,688,982.54  20,390,704.09 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน         

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  6,987,082.68  6,428,115.98  3,647,366.23  5,823,302.99 

รายไดรั้บล่วงหนา้  14,248,066.16  439,301.44  13,838,245.44  439,301.44 

อ่ืน ๆ  2,632,735.72  1,469,880.71  1,529,819.50  1,409,092.71 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  23,867,884.56  8,337,298.13  19,015,431.17  7,671,697.14 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 51,459,007.45  29,828,807.86  22,704,413.71  28,062,401.23 

 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

บวก เพ่ิมขึ้น - สุทธิ ระหว่างงวด 10,978,186.81  10,978,186.81 

บวก  เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 154,027,718.52  - 

บวก ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่าย 4,911,498.69  540,139.25 

หกั เงินจ่ายชาํระ (12,181,944.56)  (5,539,381.10) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 172,508,795.56  15,448,884.99 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (10,685,829.89)  (7,052,348.70) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 161,822,965.67  8,396,536.29 
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ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงได้

ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,293,018.08  1,460,404.24 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีตามสัญญาเช่า 2,707,122.30  172,708.00 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน -  - 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า -  - 

 รวม 6,000,140.38  1,633,112.24 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงได้

ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,230,465.09  4,223,254.54 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีตามสัญญาเช่า 4,911,498.69  540,139.25 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน -  - 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า -  - 

 รวม 13,141,963.78  4,763,393.79 

รายละเอียดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

และ 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี 

 
บาท 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
รวม  

ดอกเบ้ีย 

รอตดัจ่าย  เงินตน้  รวม  

ดอกเบ้ีย 

รอตดัจ่าย  เงินตน้ 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ            

- ภายในหน่ึงปี   19,406,257.34  (8,720,427.45)  10,685,829.89  9,120,483.02  (978,585.59)  8,141,897.43 

- เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 44,673,825.08  (32,691,082.37)  11,982,742.71  7,105,702.48  (474,263.81)  6,631,438.67 

- เกินห้าปี 347,914,943.15  (198,074,720.19)  149,840,222.96  -  -  - 

 รวม 411,995,025.57  (239,486,230.01) 
 

172,508,795.56 
 

16,226,185.50 
 

(1,452,849.40) 
 

14,773,336.10 
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บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
รวม  

ดอกเบ้ีย 

รอตดัจ่าย  เงินตน้  รวม  

ดอกเบ้ีย 

รอตดัจ่าย  เงินตน้ 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ            

- ภายในหน่ึงปี   7,776,412.79  (724,064.09)  7,052,348.70  5,794,323.38  (520,126.17)  5,274,197.21 

- เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 8,893,618.90  (497,082.61)  8,396,536.29  4,420,482.75  (224,739.93)  4,195,742.82 

 รวม 16,670,031.69 
 

(1,221,146.70) 
 

15,448,884.99 
 

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

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือทรัพยสิ์นภายใตสั้ญญาเช่าเม่ือการส้ินสุดของสัญญาเช่าซ่ึงบริษทั

จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

20. เงินกู้ระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญากูเ้งินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท 

เพ่ือเพ่ือซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียในเดือนท่ี 1- 24 อตัราดอกเบ้ีย

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

72 งวดเดือน โดยจดจาํนองท่ีดิน 11 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ของบริษทั และ มีบริษทัยอ่ย เป็นหลกัประกนัเงินกู ้

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด  -  -  -  - 

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

หกั ชาํระคืน  (55,704,768.58)  -  (55,704,768.58)  - 

ยอดคงเหลือ ปลายงวด  14,295,231.42  -  14,295,231.42  - 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ         

ชาํระภายในหน่ึงปี  (1,288,640.90)  -  (1,288,640.90)  - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิ  13,006,590.52  -  13,006,590.52  - 
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21. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม2563 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  450,299.86  400,021.39  431,938.01  373,377.37 

ภาษีขาย - สุทธิ  247,491.67  449,504.63  26,219.57  40,133.96 

รวม  697,791.53  849,526.02  458,157.58  413,511.33 

 

22. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทย่อย 

ในระหว่างปี 2564 สาํนกังานประกนัสังคมไดมี้หนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมี

ค่าใชจ้่ายสูงปี 2559 โดยวิธีการสุ่มตรวจขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงสาํนกังานประกนัสังคมตรวจพบขอ้มูลร้อยละ

ของค่า AdjRW ท่ีไม่ถูกตอ้งจากจาํนวนท่ีโรงพยาบาลพึงไดรั้บเป็นจาํนวนเงินรวม 1.76 ลา้นบาท บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์

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

เมษายน 2564 เป็นจาํนวน 1.76 ลา้นบาท และบนัทึกประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนเงินเดียวกนั 

ในระหว่างปี 2564 สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งให้ชําระค่าเสียหายกรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ค่าบริการสาธารณสุขเกินจริงหรือผิดเง่ือนไขของสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 0.49 ลา้นบาท บริษทัย่อยจึงบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายใน

งบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2564 เป็นจาํนวน 0.49 ลา้นบาท และบนัทึก

ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนเงินเดียวกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยมีประมาณการหน้ีสินจากการถูกเรียกเงินคืน เป็นจาํนวนเงินรวม 2.25 ลา้นบาท 
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23. ทุนเรือนหุ้น 

จาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) มูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

รายการ  จาํนวนหุน้ (หุ้น)  จาํนวนเงิน (บาท) 

หุ้นสามัญจดทะเบียน     

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

12 มีนาคม 2558 - เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

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

รวม  800,000  80,000,000 

     
21 มิถุนายน 2561 - ลดมูลค่าหุ้นจาก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

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

 รวม  215,000,000  107,500,000 

     

หุ้นสามัญท่ีออกชําระแล้ว     

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

12 มีนาคม 2558 - เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

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

รวม  800,000  80,000,000 

     
21 มิถุนายน 2561 - ลดมูลค่าหุ้นจาก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

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

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

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

เพ่ือบริหารสภาพคล่องส่วนเกินทางการเงินของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 3 ลา้น

หุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนไม่เกินร้อยละ 1.4 ของหุ้นท่ีได้จาํหน่ายแล้วทั้งหมด การซ้ือหุ้นคืนซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

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

ภายใน 3 ปี เม่ือพน้กาํหนด 6 เดือนตามกฎหมายนับแต่ระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืนส้ินสุดลง หากจาํหน่ายไม่หมดในเวลา

ดงักล่าว บริษทัจะตดัหุ้นซ้ือคืนท่ีเหลือ ทั้งน้ี หุ้นทุนซ้ือคืนท่ีบริษทัถืออยู่จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมผูถื้อหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิ

ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืนและแสดง

เป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุ้นและจดัสรรจาํนวนเดียวกนัน้ีจากกาํไรสะสมไปเป็นสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของ

ผูถื้อหุ้น เม่ือมีการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จาํนวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหกับญัชีหุ้นทุน

ซ้ือคืนดว้ยจาํนวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัและโอนจาํนวนเดียวกนัน้ีจาก

บญัชีสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปกาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน

ของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนนาํไปหักจากกาํไรสะสมหลงัจากท่ีหักจากส่วนเกินทุน

หุ้นซ้ือคืนหมดแลว้ 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัเป็นจาํนวน 603,000 หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวม

ของหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 8,724,260 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน) คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของจาํนวน

หุ้นท่ีจาํหน่ายทั้งหมด 

 

25. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน

สํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปัน

ผลได ้

สํารองหุ้นทุนซ้ือคืน 

สํารองหุ้นทุนซ้ือคืนคือจาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นบริษทัท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั 

สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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26. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ

ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

อตัราท่ีใช้ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัราร้อยละ 20 ตามลาํดับ และอตัราท่ีใช้ในการ

คาํนวณภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใชอ้ตัราร้อยละ 20 
 

26.1 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั  47,267,767.08  -  -  - 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (313,459.21)  (396,783.79)  15,310.39  (362,674.82) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี 
 

-  -  -  - 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงใน 

งบกาํไร(ขาดทุน)  46,954,307.87 
 

(396,783.79) 
 

15,310.39 
 

(362,674.82) 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั  65,804,649.37  -  -  - 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (113,688.29)  (719,842.39)  (1,165,839.78)  (640,712.22) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี 
 

-  -  -  - 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงใน 

งบกาํไร(ขาดทุน)  65,690,961.08 
 

(719,842.39)  (1,165,839.78)  (640,712.22) 
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26.2 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้สําหรับ

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2564  2563  2564  2563 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี  253,338,703.14  771,345.56  19,990,248.57  2,216,686.52 

หกั รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้  -  -  -  - 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี  253,338,703.14  771,345.56  19,990,248.57  2,216,686.52 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20%  20% 

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีเงินได ้20%  50,667,740.62  -  3,998,049.71  - 

ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (313,459.22)  (396,783.79)  15,310.39  (362,674.82) 

ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี  (5,543,176.06)  -  (5,344,959.95)  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกั 

ในการคาํนวณกาํไรเพ่ือเสียภาษี; 
 

     
 

 

- ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม  2,143,202.53  -  1,346,910.24  - 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น - งบกาํไร(ขาดทุน)  46,954,307.87  (396,783.79)  15,310.39  (362,674.82) 
 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2564  2563  2564  2563 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี  349,006,196.70  (24,508,444.52)  20,872,212.17  (19,226,674.55) 

หกั รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้  -  -  -  - 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีหลงัหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี  349,006,196.70  (24,508,444.52)  20,872,212.17  (19,226,674.55) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20%  20% 

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีเงินได ้20%  69,801,239.34  -  4,174,442.43  - 

ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (113,688.29)  (719,842.39)  (1,165,839.78)  (640,712.22) 

ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี  (7,579,205.48)  -  (5,884,573.54)  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกั 

ในการคาํนวณกาํไรเพ่ือเสียภาษ;ี 

- ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 

 

3,582,615.51 

 

-  1,710,131.11 

 

- 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น - งบกาํไร(ขาดทุน)  65,690,961.08  (719,842.39)  (1,165,839.78)  (640,712.22) 
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26.3 องคป์ระกอบของสินทรัพยไ์ดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         

ลูกหน้ีการคา้  234,281.05  113,255.96  190,780.99  113,255.96 

สัญญาเช่า  353,542.71  -  -  - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

2,109,677.40 
 

1,692,635.05 
 

1,652,863.20 
 

1,447,808.79 

ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  1,712,804.70  379,626.84  1,262,887.18  379,626.84 

รวม  4,410,305.86  2,185,517.85  3,106,531.37  1,940,691.59 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             

ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

639,894.00 
 

639,894.00 
 

607,034.40 
 

607,034.40 

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซ้ือธุรกิจ  8,523,188.52  -  -  - 

รวม  9,163,082.52  639,894.00  607,034.40  607,034.40 

 

27. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม2563 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด 
 

8,225,960.99 
 

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

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ  973,835.00  -  -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,690,771.00  1,609,524.99  1,367,452.00  1,357,474.99 

หกั จ่ายเงินเกษียณอาย ุ  (342,180.00)  -  (342,180.00)  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด  10,548,386.99  8,225,960.99  8,264,315.99  7,239,043.99 
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ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  บาท 

  สาํหรับสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  522,178.00  414,379.00  410,920.00  371,207.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  56,456.00  42,736.99  44,885.00  22,906.99 

รวม  578,634.00  457,115.99  455,805.00  394,113.99 

 

  บาท 

  สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  1,524,092.00  1,243,174.00  1,232,797.00  1,073,965.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  166,679.00  128,210.99  134,655.00  108,380.99 

รวม  1,690,771.00  1,371,384.99  1,367,452.00  1,182,345.99 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชก้ารคาํนวณ  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 

ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

อตัราคิดลด 1.16% - 3.60%  2.68% 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00% - 5.00%  3.00% 

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0 - 43.00%  0 - 28.00% 

อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

อตัราคิดลด 2.68%  2.68% 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00%  3.00% 

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0 - 28.00%  0 - 28.00% 

อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีนํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อตัราคิดลด  

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ 

ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปได ้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ร้อยละ 1.0 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะลดลง 1.05 ลา้น

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

- ถา้อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะ

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

- ถา้พนกังานอายุยืนขึ้น (ส้ันลง) 1 ปี ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะเพ่ิมขึ้น 0.05 ลา้นบาท 

(ลดลง 0.05 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะเพ่ิมขึ้น 0.03 ลา้นบาท (ลดลง 0.03 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ไดค้าํนวณ

โดยการใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีคาํนวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

28. หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (หุ้น) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 215,000,000  215,000,000 

หกั หุ้นทนุซ้ือคืน (61,642)  - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 214,938,358  215,000,000 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (หุ้น) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 215,000,000  215,000,000 

หกั หุ้นทนุซ้ือคืน (22,898)  - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 214,977,102  215,000,000 
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29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการ

รายงานทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการในส่วนงานดาํเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน ์โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์

เดียวในประเทศไทย กาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

 โรงพยาบาล 

ประชาพฒัน์  

โรงพยาบาล 

อาชีวะเวชศาสตร์ 

 ตรวจวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้ม  รวม  

โรงพยาบาล 

อาชีวะเวชศาสตร์  

ตรวจวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้ม  รวม 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

และการให้บริการ 289,366,937.43  90,017,443.19  2,994,650.46  382,379,031.08  65,182,912.64  5,964,344.78  71,147,257.42 

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

และการให้บริการ (44,718,930.14)  (51,973,486.43)  (2,497,991.44)  (99,190,408.01)  (45,888,721.67)  (4,575,149.05)  (50,463,870.72) 

กาํไรขั้นตน้ 244,648,007.29  38,043,956.76  496,659.02  283,188,623.07  19,294,190.97  1,389,195.73  20,683,386.70 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย       (3,788,941.04)      (3,987,785.73) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (24,190,391.66)      (15,980,514.03) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ - จากการดาํเนินงาน       255,209,290.37      715,086.94 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอื่น              

รายไดอ้ื่น       1,084,018.75      468,721.74 

ตน้ทุนทางการเงิน       (2,954,605.98)      (412,463.12) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษ ี       253,338,703.14      771,345.56 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้       46,954,307.87      (396,783.79) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ       206,384,395.27      1,168,129.35 
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งบการเงินรวม (บาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

 โรงพยาบาล 

ประชาพฒัน์  

โรงพยาบาล 

อาชีวะเวชศาสตร์ 

 ตรวจวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้ม  รวม  

โรงพยาบาล 

อาชีวะเวชศาสตร์  

ตรวจวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้ม  รวม 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการ

โรงพยาบาลและการให้บริการ 421,334,698.15  206,536,285.57  10,442,321.47  638,313,305.19  136,409,771.22  15,734,558.27  152,144,329.49 

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

และการให้บริการ (74,292,647.44)  (125,534,398.00)  (8,896,047.01)  (208,723,092.45)  (109,434,332.31)  (14,321,643.55)  (123,755,975.86) 

กาํไรขั้นตน้ 347,042,050.71  81,001,887.57  1,546,274.46  429,590,212.74  26,975,438.91  1,412,914.72  28,388,353.63 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย       (12,847,565.64)      (10,983,651.85) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (63,988,184.56)      (44,584,227.31) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ - จากการดาํเนินงาน       352,754,462.54      (27,179,525.53) 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอื่น              

รายไดอ้ื่น       2,142,776.38      3,899,642.95 

ตน้ทุนทางการเงิน       (5,891,042.22)      (1,228,561.94) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษ ี       349,006,196.70      (24,508,444.52) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้       65,690,961.08)      (719,842.39) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ       283,315,235.62      (23,788,602.13) 
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29.1 สินทรัพย์แยกตามส่วนงาน 

 

 
บาท 

 โรงพยาบาลประชาพฒัน ์  โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์  ตรวจวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  งบการเงินรวม 

 
30 กนัยายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 
 

30 กนัยายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 

 
30 กนัยายน 2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นส่วนงาน 669,123,111.77  -  342,020,133.65  468,379,578.11  14,621,568.16  22,820,444.94  1,025,764,813.58  491,200,023.05 

 

29.2 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย จาํนวนเงินรวมประมาณ 305.87 ลา้นบาท และ 426.54 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 79.99% และร้อยละ 66.82% ของรายไดร้วมตามลาํดบั  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวน 12 ราย จาํนวนเงินรวมประมาณ 32.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.73%  

ของรายไดร้วม  
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตาม สัญญาเช่าใชร้ถ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใชส้ํานกังานซ่ึง

ตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคต ดงัต่อไปน้ี :- 

  บาท 

  บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  รวม 

ระยะเวลา       

ไม่เกิน 1 ปี  20,223.00  96,000.00  116,223.00 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  -  - 

มากกว่า 5 ปี  -  -  - 

รวม  20,223.00  96,000.00  116,223.00 
 

30.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและตกแต่งอาคารและอ่ืนๆ กับบริษทัใน

ประเทศหลายแห่งจาํนวนรวม 1.43 ลา้นบาท 

30.3 คดีความ 

บริษัท 
 

คดีแพ่งหมายเลขดาํท่ี พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพชัรินทร์ อคัรพลสกุล ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิง

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

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

ชา อคัรพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ไดย่ื้นฟ้องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 ในฐานความผิดละเมิด 

เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย ์5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 1 

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

บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2562 เป็นตน้ไปจนกว่าจะ

ชาํระเสร็จให้แก่โจทก ์โดยไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายและตั้งเป็นประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินแลว้ 

 

บริษัทย่อย 
 

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

ขอ้หาผิดสัญญารักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรัพย ์21.28 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่โจทก์ ปัจจุบนัคดีอยู่

ในระหว่างการไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยาน บริษทัย่อยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

เน่ืองจากผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษทัมีความมัน่ใจว่าบริษทัยอ่ยจะชนะคดีดงักล่าว 
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30.4 การคํา้ประกัน 

บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง

ประการตามปกติธุรกิจ โดยประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 
 

 บาท 

คํ้าประกนัสาํนกังานประกนัสังคม 4,100,000.00 

คํ้าประกนัสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 6,150,000.00 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 490,100.00 

คํ้าประกนัการเช่าอาคาร 200,000.00 

 รวม 10,940,100.00 

 

31. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ี

และเจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความ

เส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

(ก) ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดังนั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความ

เสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ

มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 

บริษทัฯ มีความเส่ียงที่เกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มี

ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงด้านเครดิตตํ่า 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัฯ กาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนใน

กระแสเงินสด 
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ความเส่ียงดา้นตลาด 

(ก) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

(ข) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไม่มีรายการค้ากับต่างประเทศ จึงไม่มีความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย (ยกเวน้หน่วย

ลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม) และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยู่ใน

ประเภทระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้

และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาด

ล่าสุดหรือกาํหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บจดัสรรเงินค่าบริการทางการแพทยจ์ากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ิมจาํนวน 12.96 ลา้นบาท แต่สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไดมี้หนงัสือ

แจง้การชะลอการโอนเงินค่าบริการดงักล่าว โดยระบุว่าบริษทัย่อยมีหน้ีค่าบริการทางการแพทยจ์ากการเรียกคืนเงินจดัสรร

ล่วงหนา้หรือไดรั้บจดัสรรไวสู้งเกินไป 
 

อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดต้รวจสอบขอ้มูลแลว้ว่าบริษทัยอ่ยไม่มีหน้ีสินคงคา้งใดๆ กบั สปสช. ตามหนงัสือ

แจง้การชะลอการโอนเงินดงักล่าว ดงันั้นบริษทัย่อยจึงรับรู้รายไดค้่าบริการทางการแพทยด์งักล่าวจาํนวน 12.96 ลา้นบาท 

และไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินตามหนังสือ สปสช. ท่ีอา้งถึงในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 บริษทัย่อยไดรั้บชาํระเงินค่าบริการทางการแพทยด์ังกล่าวท่ี 

สปสช. ไดท้ยอยจ่ายชาํระเป็นจาํนวน 11.02 ลา้นบาทแลว้ 
 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
 

 

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

       (นายสิทธิวตัน์   กาํกดัวงษ)์          (นางสาวปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ) 
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