
 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 13.1 เก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเช่าท่ีดินเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลท่ีเป็นสถานประกอบการในปัจจุบนั สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี ซ่ึง
จะส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัฯไดแ้จง้ความประสงคต่์อสภากาชาดไทยท่ีจะขอต่อสัญญาเช่า โดย
สภากาชาดไทยไดมี้หนงัสือแจง้ต่อบริษทัฯเห็นควรใหต่้อสัญญาเช่าไดเ้ป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนับริษทัฯอยู่
ระหวา่งการเจรจาค่าตอบแทนการเช่ากบัสภากาชาดไทย ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่จะสามารถตกลง
ค่าตอบแทนการเช่าและต่อสัญญาเช่าไดต่้อไปอีก 30 ปี ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่
อยา่งใด 

 

 

 
กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 15 มีนาคม 2561 



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มกราคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
31 มกราคม 31 กรกฎาคม

 หมายเหตุ 2561 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 231,174               129,052                   
เงินลงทุนชัว่คราว 4 622,113               610,706                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 5 142,767               127,402                   
สินคา้คงเหลือ 30,454                26,095                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17                       2,578                       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,026,525            895,833                   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 6 169,200               169,200                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 510,706               524,014                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 4,441                  4,690                       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,092                13,574                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 366                     255                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 698,805               711,733                   
รวมสินทรัพย์ 1,725,330            1,607,566                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มกราคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
31 มกราคม 31 กรกฎาคม

 หมายเหตุ 2561 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 165,842               133,955                   
คา่ธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 2 73,152                67,974                     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 33,031                29,896                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 720                     928                          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 272,745               232,753                   
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 57,105                53,796                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 523                     523                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 57,628                54,319                     
รวมหนีสิ้น 330,373               287,072                   
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 180,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 180,000               180,000                   

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุ้นสามญั 180,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 180,000               180,000                   
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 20,538                20,538                     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18,000                18,000                     
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,176,419            1,101,956                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,394,957            1,320,494                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,725,330            1,607,566                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
31 มกราคม 31 มกราคม 

 หมายเหตุ 2561 2560
ก าไรขาดทุน:

รายได้ 

รายไดค้า่รักษาพยาบาล 546,688               483,074                   
รายไดอ่ื้น 7,108                  14,627                     
รวมรายได้ 553,796               497,701                   
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนคา่รักษาพยาบาล 398,366               370,884                   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 59,615                58,923                     
รวมค่าใช้จ่าย 457,981               429,807                   
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 95,815                67,894                     
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (15,201)               (13,460)                    
ก าไรส าหรับงวด 80,614                54,434                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 80,614                54,434                     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (บาท) 0.45 0.30 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 180,000               180,000                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
31 มกราคม 31 มกราคม 

 หมายเหตุ 2561 2560
ก าไรขาดทุน:

รายได้ 

รายไดค้า่รักษาพยาบาล 1,089,496            982,199                   
รายไดอ่ื้น 15,371                21,110                     
รวมรายได้ 1,104,867            1,003,309                
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนคา่รักษาพยาบาล 775,762               727,675                   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 107,122               103,304                   
รวมค่าใช้จ่าย 882,884               830,979                   
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 221,983               172,330                   
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (39,520)               (34,112)                    
ก าไรส าหรับงวด 182,463               138,218                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 182,463               138,218                   

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (บาท) 1.01 0.77 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 180,000               180,000                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
31 มกราคม 31 มกราคม 

2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 221,983               172,330                   
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 43,564                46,178                     
   โอนกลบัคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (45)                      (3)                            
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,008                  4,425                       
   (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (254)                    8,855                       
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน  (1,407)                 (665)                         
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (6,326)                 (6,335)                      
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 262,523               224,785                   
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (15,226)               (5,890)                      
   สินคา้คงเหลือ (4,359)                 (1,373)                      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,561                  2,478                       
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (111)                    166                          
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 34,744                5,435                       
   คา่ธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 5,178                  (705)                         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (208)                    701                          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,699)                 (418)                         
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 283,403               225,179                   
   จ่ายภาษีเงินได้ (36,903)               (37,251)                    
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 246,500               187,928                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)                                                                                                                         

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
31 มกราคม 31 มกราคม 

2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 6,232                  5,724                       
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนสุทธิ (10,000)               (10,300)                    
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินลดลง -                          16,500                     
เงินสดจ่ายซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (32,869)               (69,897)                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (385)                    -                              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 644                     38                            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (36,378)               (57,935)                    
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินปันผลจ่าย (108,000)             (117,000)                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (108,000)             (117,000)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 102,122               12,993                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 129,052               106,245                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 231,174               119,238                   

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีคา่ซ้ืออุปกรณ์และงานก่อสร้าง 4,165                  3,612                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

   บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การ
ตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560  

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดค้่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมแพทยจ่์าย (แพทยท่ี์
เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 

จ่ายในอตัราเดียวกบัแพทยอ่ื์น ๆ ในโรงพยาบาล 

ค่าสวสัดิการจ่าย 
 
 
 

บริษทัฯมีระเบียบการให้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่กรรมการ
และคู่สมรส บุตรธิดา ตลอดจนบิดามารดาของกรรมการภายใน
วงเงินท่ีก าหนดไว้ต่อปี สว ัสดิการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย ์       
การส่งตรวจภายนอก และอุปกรณ์พิเศษ 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม  

ส าหรับงวดหกเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 

 2561 2560 2561 2560 

รายการธุรกจิกบับริษัทและบุคคลที่
เกีย่วข้องกัน     

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 10 230 16 248 
รายไดค้่าเช่ารับ 75 75 150 150 
ค่าธรรมเนียมแพทยจ่์าย (แพทยท่ี์เป็น
กรรมการและผูบ้ริหาร) 2,847 2,927 5,828 5,800 

ค่าสวสัดิการจ่าย 843 1,890 1,509 3,157 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ 31 กรกฎาคม 2560          
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 9 15 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 15 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 83 87 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83 87 

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั   
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (แพทยท่ี์เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 937 911 

รวมค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 937 911 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม  

ส าหรับงวดหกเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,183 9,129 16,452 16,168 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 436 421 866 835 

รวม 8,619 9,550 17,318 17,003 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2560 
เงินสด 5,532 5,267 
เงินฝากธนาคาร 225,642 123,785 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 231,174 129,052 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10  ถึง 1.48 ต่อปี  (31 
กรกฎาคม 2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.48 ต่อปี) 

4.  เงินลงทุนช่ัวคราว   

4.1     ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ 31 กรกฎาคม 2560 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 
 เงินลงทุน 

อตัราดอกเบ้ีย 
 (ร้อยละต่อปี) 

 
31 มกราคม 

2561 
31 กรกฎาคม 

2560 
31 มกราคม 

2561 
31 กรกฎาคม 

2560 
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน                 

(9 - 12 เดือน) 375,600 560,600 1.50 - 1.75 1.50 - 1.85 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -                   

มูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 4.2) 246,513 50,106   
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว  622,113 610,706   
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4.2   รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มกราคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่1 สิงหาคม 2560 50,106 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย ์  
  เพื่อคา้เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 195,000 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า  1,407 
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่31 มกราคม 2561 246,513 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4 5 
เกินวนัครบก าหนดช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 5 10 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 15 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 77,388 70,064 
เกินวนัครบก าหนดช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 50,602 45,997 
3 - 6 เดือน 6,665 3,910 
6 - 12 เดือน 2,088 1,055 
มากกวา่ 12 เดือน  2,408 2,298 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 139,151 123,324 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,910) (2,955) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 136,241 120,369 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 136,250 120,384 
ลูกหนีอ่ื้น   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83 87 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,921 4,512 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  2,513 2,419 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 6,517 7,018 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 142,767 127,402 
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6.  เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.50 ถึง  2.00 
ต่อปี  (31 กรกฎาคม 2560: ร้อยละ 1.50 ถึง 2.00 ต่อปี) 

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 524,014 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 30,012 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัจ าหน่าย (390) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (42,930) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 510,706 

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มกราคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 4,690 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 385 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (634) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 4,441 

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 92,803 87,508 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,581 12,021 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และงานก่อสร้าง 4,165 7,022 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,293 27,404 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 165,842 133,955 
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10.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย 
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม  

ส าหรับงวดหกเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 18,091 13,762 42,831 34,729 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          

นิติบุคคลของปีก่อน (2,793) - (2,793) - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด   
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (97) (302) (518) (617) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,201 13,460 39,520 34,112 

11.  เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 117.0 0.65 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  117.0  
    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 108.0 0.60 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  108.0  
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12.  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการ
โรงพยาบาล และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้น
การวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และ
สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและตามเขตภูมิศาสตร์
แลว้ 

13.     ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

13.1  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

   บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลท่ีเป็นสถาน
ประกอบการในปัจจุบนั สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2531 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2561 ซ่ึงในเดือนเมษายน 2549 ผูใ้ห้เช่าไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวให้แก่สภากาชาดไทย เม่ือครบ
ก าหนดเวลาเช่าตามสัญญาแลว้  บริษทัฯมีสิทธิขอต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โดยบริษทัฯตอ้ง
แจง้ความประสงคต่์อสภากาชาดไทยก่อนครบก าหนดสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

   บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานขา้งตน้ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2560 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 1.3 1.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี - 0.5 

บริษทัฯไดแ้จง้ความประสงคต่์อสภากาชาดไทยท่ีจะขอต่อสัญญาเช่า โดยสภากาชาดไทยไดมี้หนงัสือแจง้
ต่อบริษัทฯเห็นควรให้ต่อสัญญาเช่าได้เป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนับริษัทฯอยู่ระหว่างการเจรจา
ค่าตอบแทนการเช่ากบัสภากาชาดไทย ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่จะสามารถตกลงค่าตอบแทนการ
เช่าและต่อสัญญาเช่าไดต่้อไปอีก 30 ปี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2560 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 7.7 7.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 0.8 1.0 

13.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท (31 
กรกฎาคม 2560 : 14 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย ์

13.4 การค า้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 บริษทัฯมีสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชยจ์  านวน 21.5 ลา้นบาท                      
(31 กรกฎาคม 2560: 21.5 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ และวงเงินส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้น
กบัธนาคารพาณิชยจ์  านวน 10 ลา้นบาท (31 กรกฎาคม 2560: 10 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยกรรมการของ
บริษทัฯพร้อมท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ข. ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 4.8  ลา้นบาท (31 กรกฎาคม 2560: 4.8 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใช้
ไฟฟ้าตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

14. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ระดบั 2 รวม 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า   
ตราสารหน้ี 246.5 246.5 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

15.    การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 


