
 

 

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไมพ่บส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และ 1.4 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัฯไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั 
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ทั้งน้ี สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดงักล่าว ไดข้ยายวงกวา้ง ท าใหเ้กิดการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวยงัมีผลกระทบต่อบริษทัฯ
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง
ซ่ึงประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งช าระบญัชีกองทุน อยา่งไรก็ตาม 
ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีการ
ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์               
ซ่ึงรวมถึงเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีดงักล่าวขา้งตน้ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน                   
อยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 
 
 
 
สาธิดา รัตนานุรักษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 5 มิถุนายน 2563 



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
30 เมษายน 31 กรกฎาคม

 หมายเหตุ 2563 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 138,925             267,719             
เงินลงทุนชัว่คราว 4 748,099             421,942             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 5 111,846             147,934             
สินคา้คงเหลือ 53,163               27,827               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 162                    3,053                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,052,195          868,475             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 6 -                        100,000             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 485,174             484,918             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 3,089                 3,185                 
สิทธิการเช่า 9 635,143             651,845             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,924               18,450               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 59                      118                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,143,389          1,258,516          
รวมสินทรัพย์ 2,195,584          2,126,991          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
30 เมษายน 31 กรกฎาคม

 หมายเหตุ 2563 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 158,568             155,636             
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 2 61,752               81,660               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,205                 29,021               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 873                    1,083                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 225,398             267,400             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 89,206               81,177               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 969                    523                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 90,175               81,700               
รวมหนีสิ้น 315,573             349,100             
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 180,000             180,000             

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 180,000             180,000             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20,538               20,538               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18,000               18,000               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,661,473          1,559,353          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,880,011          1,777,891          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,195,584          2,126,991          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
30 เมษายน 30 เมษายน

หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุน:
รายได้ 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 424,452             518,356             
รายไดอ่ื้น 8,189                 7,061                 
รวมรายได้ 432,641             525,417             
ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 344,015             373,456             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44,938               50,254               
รวมค่าใช้จ่าย 388,953             423,710             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 43,688               101,707             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (7,719)               (19,286)             
ก าไรส าหรับงวด 35,969               82,421               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 35,969               82,421               

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (บาท) 0.20 0.46 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
30 เมษายน 30 เมษายน

หมายเหตุ 2563 2562
ก าไรขาดทุน:

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 1,552,826          1,610,428          
รายไดอ่ื้น 23,707               24,022               
รวมรายได้ 1,576,533          1,634,450          
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 1,175,864          1,172,210          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 152,813             157,735             
รวมค่าใช้จ่าย 1,328,677          1,329,945          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 247,856             304,505             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (46,736)             (57,719)             
ก าไรส าหรับงวด 201,120             246,786             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 201,120             246,786             

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (บาท) 1.12 1.37 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
30 เมษายน 30 เมษายน

2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 247,856             304,505             
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 65,327               63,796               
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,968                 1,482                 
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,336                 8,204                 
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (4,247)               (691)                  
   ก  าไรจากการจ าหน่ายและวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,955)               (2,854)               
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (7,412)               (9,994)               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 310,873             364,448             
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 34,507               (1,559)               
   สินคา้คงเหลือ (25,336)             (959)                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,891                 2,777                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 59                      24                      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,417)               1,347                 
   ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย (19,908)             2,195                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (210)                  66                      
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,307)               (2,995)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 446                    -                        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 298,598             365,344             
   จ่ายภาษีเงินได้ (73,026)             (75,274)             
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 225,572             290,070             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)                                                                                                                         
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
30 เมษายน 30 เมษายน

2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 7,025                 11,836               
เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (324,202)           300,000             
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 100,000             (35,772)             
เงินสดจ่ายซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (42,283)             (178)                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (735)                  (668,000)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,829                 701                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (255,366)           (391,413)           
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย (99,000)             (108,000)           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (99,000)             (108,000)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (128,794)           (209,343)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 267,719             384,702             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด (หมายเหตุ 3) 138,925             175,359             

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และงานก่อสร้าง 19,843               16,082               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย: พนับาท)  
ทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม รวม

ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของ
และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2561 180,000                  20,538                    18,000                    1,350,018               1,568,556               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              246,786                  246,786                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                              -                              -                              (108,000)                 (108,000)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 180,000                  20,538                    18,000                    1,488,804               1,707,342               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 180,000                  20,538                    18,000                    1,559,353               1,777,891               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              201,120                  201,120                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                              -                              -                              (99,000)                   (99,000)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563 180,000                  20,538                    18,000                    1,661,473               1,880,011               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดข้ยายวงกวา้ง ท าให้เกิดการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวยงัมีผลกระทบต่อ
บริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนแห่งหน่ึงซ่ึงประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยู่ระหว่างช าระบญัชี
กองทุน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ทั้งน้ี             
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทาง             
การเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยซ่ึ์งรวมถึงเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีดงักล่าวขา้งตน้ ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน            
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน       
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ      
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา       
ถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่ง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะพิจารณาให้น ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้ าหนักท่ีน้อยใน
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม ส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลระดบั 2 หรือระดบั 3 ของ
สินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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1.5 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                  
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562  

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 นโยบายการก าหนดราคา 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดค้่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมแพทยจ่์าย                                    
(แพทยท่ี์เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 

จ่ายในอตัราเดียวกบัแพทยอ่ื์นๆ ในโรงพยาบาล 

ค่าสวสัดิการจ่าย 
 
 
 

บริษทัฯมีระเบียบการให้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่กรรมการ
และคู่สมรส บุตรธิดา ตลอดจนบิดามารดาของกรรมการภายใน
วงเงินท่ีก าหนดไว้ต่อปี สว ัสดิการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย ์       
การส่งตรวจภายนอก และอุปกรณ์พิเศษ 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 

 2563 2562 2563 2562 

รายการธุรกจิกบับริษัทและบุคคลที่
เกีย่วข้องกัน     

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 64 2 102 22 
รายไดค้่าเช่ารับ 78 75 253 225 
ค่าธรรมเนียมแพทยจ่์าย                               
(แพทยท่ี์เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 2,823 2,899 8,479 8,664 

ค่าสวสัดิการจ่าย 435 1,588 2,675 3,762 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 และ 31 กรกฎาคม 2562          
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 30 เมษายน 2563 31 กรกฎาคม 2562 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2 4 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 4 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 58 81 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58 81 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั   
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (แพทยท่ี์เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 916 947 

รวมค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 916 947 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,278 8,216 22,669 24,535 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,067 433 6,202 1,289 

รวม 9,345 8,649 28,871 25,824 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 30 เมษายน 2563 31 กรกฎาคม 2562 
เงินสด 3,953 5,723 
เงินฝากธนาคาร 134,972 261,996 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,925 267,719 

 ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 1.30 ต่อปี                                
(31 กรกฎาคม 2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.38 ต่อปี) 
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4.  เงินลงทุนช่ัวคราว   

4.1     ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 และ 31 กรกฎาคม 2562 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 เงินลงทุน 

อตัราดอกเบ้ีย 
 (ร้อยละต่อปี) 

 
30 เมษายน 

2563 
31 กรกฎาคม 

2562 
30 เมษายน 

2563 
31 กรกฎาคม 

2562 
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน                 

(6 - 12 เดือน) 620,348 170,000 0.60 - 2.15 1.70 - 1.85 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -                   

มูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 4.2) 127,751 251,942   
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว  748,099 421,942   

4.2 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
30 เมษายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่1 สิงหาคม 2562 251,942 
จ าหน่ายระหวา่งปี - ราคาทุน  
 เงินสดรับจากการจ าหน่าย (100,000) 
 ก าไรจากการจ าหน่าย 332 
รวม (99,668) 
เงินสดรับคืนจากกองทุน (26,146) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า  1,623 
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่30 เมษายน 2563 127,751 

  ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั (บลจ.) (TMBAM 
Eastspring) ไดป้ระกาศเลิกกองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั (TMBTHANAPLUS) ซ่ึงบริษทัฯมีเงินลงทุนใน
กองทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีเลิกกองทุนเป็นจ านวน 153.9 ลา้นบาท (31 กรกฎาคม 2562: 251.9  ลา้นบาท)                        
บลจ. ดงักล่าวจ่ายคืนเงินแลว้ดงัน้ี 

วนัท่ีไดรั้บคืน มูลค่าต่อหน่วย มูลค่ารวม 
 (บาท/หน่วย) (ลา้นบาท) 

30 มีนาคม 2563 1.0956  13.8 
10 เมษายน 2563 0.3652  4.6 
24 เมษายน 2563 0.6087  7.7 
8 พฤษภาคม 2563 1.1000 13.9 
22 พฤษภาคม 2563 0.7500 9.5 

  49.5 

 บลจ.ประมาณการขั้นต ่ าการจ่ายเงินคืนรวมระหว่างว ันท่ี 30 เมษายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563                      
เป็นจ านวน 3.6761 บาทต่อหน่วย และส่วนท่ีเหลือจะช าระใหใ้นวนัเสร็จส้ินการช าระบญัชี  
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 เมษายน 2563 31 กรกฎาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ - 2 
เกินวนัครบก าหนดช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 2 2 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 4 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 38,761 78,321 
เกินวนัครบก าหนดช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 53,667 53,862 
3 - 6 เดือน 10,371 7,056 
6 - 12 เดือน 4,573 3,598 
มากกวา่ 12 เดือน  3,212 1,589 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 110,584 144,426 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,795) (2,827) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 105,789 141,599 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 105,791 141,603 

ลูกหนีอ่ื้น   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58 81 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,583 5,223 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,414 1,027 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 6,055 6,331 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 111,846 147,934 
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6.  เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ยอดคงเหลือ                   
ณ วนัท่ี                          

31 กรกฎาคม ในระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ                   
ณ วนัท่ี                          

30 เมษายน 
 2562 เพิ่มข้ึน ลดลง 2563 

เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 100,000 - (100,000) - 

รวม 100,000 - (100,000) - 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.95 ต่อปี 

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 484,918 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 48,632 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัจ าหน่าย (582) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (47,794) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 485,174 

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 3,185 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 735 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (831) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 3,089 
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9. สิทธิการเช่า 

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 เมษายน 2563 31 กรกฎาคม 2562 
สิทธิการเช่า - ราคาทุน 668,000 668,000 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (32,857) (16,155) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 635,143 651,845 

   
 30 เมษายน 2563 31 กรกฎาคม 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 651,845 668,000 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (16,702) (16,155) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 635,143 651,845 

บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารซ่ึงเป็นสถานท่ีประกอบการในปัจจุบันกับสภากาชาดไทย      
สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2591 โดยมีผลประโยชน์
ตอบแทนสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 668 ลา้นบาท ช าระเต็มจ านวน ณ วนัท่ีลงนามในสัญญาเช่า
ฉบับใหม่ บริษัทฯได้ช าระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าจ านวน 668 ล้านบาทให้กับสภากาชาดไทยแล้ว           
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 เมษายน 2563 31 กรกฎาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 90,080 85,550 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,840 21,535 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และงานก่อสร้าง 19,843 13,494 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,805 35,057 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 158,568 155,636 
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11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย 
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,431 19,551 48,210 58,770 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด   
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (712) (265) (1,474) (1,051) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,719 19,286 46,736 57,719 

12.  เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 108.0 0.60 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  108.0  
    
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 99.0 0.55 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  99.0  
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13.  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 ดังนั้ น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน                                  
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและตามเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 

14.     ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 เมษายน 2563 31 กรกฎาคม 2562 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 16.0 11.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2.1 1.0 

14.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 26.3 ล้านบาท                 
(31 กรกฎาคม 2562: 9.7 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละอุปกรณ์ระบบ
อ านวยความสะดวก 

14.3 การค า้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษทัฯมีสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชยจ์  านวน 20.0 ลา้น
บาท และวงเงินส าหรับกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 10.0 ลา้นบาทกบัธนาคารพาณิชย ์(31 กรกฎาคม 2562: 
สัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชยจ์  านวน 21.5 ลา้นบาท และวงเงินส าหรับกูย้ืมระยะสั้น
จ านวน 10.0 ลา้นบาท ซ่ึงค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ) 

ข. ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ
เหลืออยู่เป็นจ านวน 4.8 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯ (31 กรกฎาคม 2562: 8.0 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ จ านวน 4.8 ลา้นบาท และเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการเสียภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินหรือภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจ านวน 3.2 ลา้นบาท) 
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15. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ระดบั 2 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า   
ตราสารหน้ี 127.8 127.8 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 


