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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ         
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควร                      
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้น
ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้              
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้            
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 



 

 2 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากมีจ านวนเงินท่ีมีนยัส าคญั คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายไดร้วมและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ นอกจากน้ี
รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค้่าบริการทาง
การแพทย ์รายไดค้่าห้องผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี
ท ากบัคู่สัญญามีความหลากหลาย ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการประเมินระบบสารสนเทศและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพื่อ
ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการขายและบริการ
ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนงัสือยนืยนัยอดลูกหน้ี
การคา้ และตรวจตดัยอดการรับรู้รายได ้ประกอบกบัไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย 
(Disaggregated data) วเิคราะห์อตัราส่วนของรายไดท่ี้ส าคญักบัขอ้มูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม                    
เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการ
บญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ แต่ไม่รวมถึง            
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้                 
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน               
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้                     
งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                         
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน           
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก            
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                         
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ                        
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ               
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                 
การควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
ส าราญ แตงฉ ่า 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 17 กนัยายน 2564 



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย: บาท)
31 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม

 หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 366,743,717      312,038,932      
เงินลงทนุชัว่คราว 4, 9 -                        645,637,776      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 7, 10 260,321,289      119,921,494      
สินคา้คงเหลือ 11 36,428,514        33,417,578        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4, 9 720,495,000      -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,625,216        99,929               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,398,613,736   1,111,115,709   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 521,844,179      480,108,311      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,740,616          2,784,647          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 14 607,283,811      -                        
สิทธิการเช่า 4, 14 -                        629,534,222      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 19 20,949,828        21,025,276        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 207,535             273,335             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,152,025,969   1,133,725,791   
รวมสินทรัพย์ 2,550,639,705   2,244,841,500   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย: บาท)
31 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม

 หมายเหตุ 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 161,233,632      126,587,006      
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 7 79,549,567        73,104,294        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,621,501        14,991,231        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35,199,408        931,170             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 306,604,108      215,613,701      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 94,341,465        97,551,354        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,045,970          969,430             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 95,387,435        98,520,784        
รวมหนีสิ้น 401,991,543      314,134,485      
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 180,000,000      180,000,000      

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 180,000,000      180,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20,537,768        20,537,768        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17 18,000,000        18,000,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,930,110,394   1,712,169,247   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,148,648,162   1,930,707,015   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,550,639,705   2,244,841,500   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรขาดทุน:

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 2,043,840,575   2,009,023,777   
รายไดอ่ื้น 13,008,744        18,924,089        
รวมรายได้ 2,056,849,319   2,027,947,866   
ค่าใช้จ่าย 18
ตน้ทนุค่ารักษาพยาบาล 1,514,462,054   1,527,305,266   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 190,405,644      194,330,464      
รวมค่าใช้จ่าย 1,704,867,698   1,721,635,730   
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 351,981,621      306,312,136      
รายไดท้างการเงิน 6,235,573          9,517,854          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 358,217,194      315,829,990      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (64,801,374)      (59,495,234)      
ก าไรส าหรับปี 293,415,820      256,334,756      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 16 11,805,113        (5,648,699)        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 19 (2,361,023)        1,129,740          
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9,444,090          (4,518,959)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 9,444,090          (4,518,959)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 302,859,910      251,815,797      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 20
ก าไร 1.63 1.42 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 358,217,194      315,829,990      
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 86,480,353        87,126,717        
   หน้ีสูญและค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 899,213             1,580,374          
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,343,934        12,584,309        
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,672,334)        (4,496,740)        
   ก  าไรจากการจ าหน่ายและวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                        (1,955,065)        
   รายไดท้างการเงิน (6,235,573)        (9,517,854)        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 454,032,787      401,151,731      
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (146,184,739)    27,080,297        
   สินคา้คงเหลือ (3,010,936)        (5,591,006)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,525,287)      2,952,770          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 65,800               (155,106)           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 37,495,008        (28,085,467)      
   ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 6,445,273          (8,555,868)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34,268,238        (152,254)           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,748,710)        (1,858,347)        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 76,540               446,430             
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 359,913,974      387,233,180      
   จ่ายภาษีเงินได้ (50,476,987)      (74,970,766)      
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 309,436,987      312,262,414      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)                                                                                                                         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 6,222,849          8,870,080          
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (74,857,224)      (221,741,104)    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง -                        100,000,000      
เงินสดจ่ายซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (108,810,549)    (60,463,535)      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (89,078)             (717,670)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,801,800          5,109,457          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (173,732,202)    (168,942,772)    
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย (81,000,000)      (99,000,000)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (81,000,000)      (99,000,000)      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 54,704,785        44,319,642        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 312,038,932      267,719,290      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดส้ินปี (หมายเหตุ 8) 366,743,717      312,038,932      

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ตดับญัชีลูกหน้ีการคา้เป็นหน้ีสูญ 2,173,566          2,141,584          
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และงานก่อสร้าง 9,681,794          12,530,176        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่าย: บาท)  
ทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม รวม

ท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 180,000,000    20,537,768      18,000,000      1,559,353,450 1,777,891,218 
ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       256,334,756    256,334,756    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       (4,518,959)       (4,518,959)       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       251,815,797    251,815,797    
เงินปันผลจ่าย 21 -                       -                       -                       (99,000,000)     (99,000,000)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 180,000,000    20,537,768      18,000,000      1,712,169,247 1,930,707,015 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2563 180,000,000    20,537,768      18,000,000      1,712,169,247 1,930,707,015 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  (หมายเหตุ 4) -                       -                       -                       (3,918,763)       (3,918,763)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2563 - หลังปรับปรุง 180,000,000    20,537,768      18,000,000      1,708,250,484 1,926,788,252 
ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       293,415,820    293,415,820    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       9,444,090        9,444,090        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       302,859,910    302,859,910    
เงินปันผลจ่าย 21 -                       -                       -                       (81,000,000)     (81,000,000)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 180,000,000    20,537,768      18,000,000      1,930,110,394 2,148,648,162 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2564  

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 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ                 
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์                          
มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
น้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน 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 าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ จากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน 
บริษทัฯจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 
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 บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก             
โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 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 

 การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17                
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                    
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี                 
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษทัฯไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามวิธีการอยา่งง่าย และการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์ 

 ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี 2564 บริษทัฯไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์            
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ 
ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดย้กเลิกการถือปฏิบติัตาม
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีส าหรับทุกเร่ืองท่ีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติั
ในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี        
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน               
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่ามาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯได้เลือกปรับ          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั
งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ งวดตน้ปี 2564 เน่ืองจากการ
น ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

 
31 กรกฎาคม 

2563 

มาตรฐานการ
รายงาน           

ทางการเงิน           
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

 
มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน            
ฉบบัท่ี 16 

1 สิงหาคม 
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว 645,638 (645,638) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 119,921 (4,898) - 115,023 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 645,638 - 645,638 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,025 979 - 22,004 
สิทธิการเช่า 629,534 - (629,534) - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 629,534 629,534 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,712,169 (3,919) - 1,708,250 
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     เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ                                          
สินทรัพยท์างการเงิน  (3,919) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                       
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั  (3,919) 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่าตาม              

บญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่ 
   1 สิงหาคม 2563 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 312,039 - - 312,039 312,039 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 119,921 - - 115,023 115,023 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 645,638 25,290 - 620,348 645,638 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,077,598 25,290 - 1,047,410 1,072,700 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา 
โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจ าหน่ายแลว้ 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาตลอดอายขุองสัญญาเช่า  

รายได้ทางการเงิน  

รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าด้าน
เครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี           
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้

5.3  สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้าย
ท่ีจ าเป็นในการขาย 
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5.4 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
 อายกุารใหป้ระโยชน์ (ปี) 

รายการ 

สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ก่อนวนัท่ี                            

1 สิงหาคม 2547 

สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตั้งแต่วนัท่ี                                                     

1 สิงหาคม 2547 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 30 30 
อาคาร 25 ตามอายสุัญญาเช่า 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 10 10 
อุปกรณ์ระบบอ านวยความสะดวก 15, 20 3 - 10 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 5 - 20 5 - 15 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 8 - 15 5 - 10 
ยานพาหนะ 10 10 

บริษทัฯบนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

บริษัทฯตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์
ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 10 ปี 
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5.6 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังาน
ของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.7 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดั
มูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัฯไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจาก
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุด
อายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ
บริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม ่

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า              
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า  สัญญาเช่า   
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5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ 
บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที 

5.9 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ และพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯ 
จดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนด
ระยะเวลา 

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.11 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต                   
ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ         
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.12  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ              
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไร              
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563  

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัฯจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้น
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสด
ท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษัทฯตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินนั้ นแล้ว                             
มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทาง      
การเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมี                
การแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้
หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการ
มีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของ
กระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บช าระ 
และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ได้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการ
เร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั
นบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
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บริษทัฯพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตจะเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี บริษทัฯอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงิน
นั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้น
เครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ 
โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไป
ในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563  

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในงบก าไรขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน               
จะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 
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5.14 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ           
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
อนาคต 
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   มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

   ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต   
(ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

   คดีฟ้องร้อง 

   บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดค้่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมแพทยจ่์าย (แพทยท่ี์
เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 

อตัราเดียวกบัแพทยอ่ื์น ๆ ในโรงพยาบาล 

ค่าสวสัดิการจ่าย 
 
 
 

บริษทัฯมีระเบียบการให้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่กรรมการ
และคู่สมรส บุตรธิดา ตลอดจนบิดามารดาของกรรมการภายใน
วงเงิน ท่ีก าหนดไว้ต่อปี  สว ัส ดิการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย ์         
การส่งตรวจภายนอก และอุปกรณ์พิเศษ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม   
 2564 2563 
รายการธุรกจิกบับริษัทและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั   
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 2,432 102 
รายไดค้่าเช่ารับ 210 319 
ค่าธรรมเนียมแพทยจ่์าย (แพทยท่ี์เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 24,903 11,411 
ค่าสวสัดิการจ่าย 3,500 3,230 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2,427 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,427 - 

ลกูหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) - 67 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 67 

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั   
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (แพทยท่ี์เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 2,243 1,038 

รวมค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,243 1,038 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 52,967 30,558 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,804 8,277 

รวม 59,771 38,835 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เงินสด 4,992 6,974 
เงินฝากธนาคาร 361,752 305,065 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 366,744 312,039 

 ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 1.09 ต่อปี                   
(2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.15 ต่อปี) 
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9.  เงินลงทุนช่ัวคราว/สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

9.1     ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 เงินลงทุน 
อตัราดอกเบ้ีย 
 (ร้อยละต่อปี) 

 2564 2563 2564 2563 
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน     
   (7 - 12 เดือน) 720,495 620,348 0.50 - 1.45 0.60 - 2.15 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -              
มูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 9.2) - 25,290   

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  720,495 645,638   

9.2 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือสุทธิต้นปี 25,290 251,942 
จ าหน่ายระหวา่งปี - ราคาทุน   
  เงินสดรับจากการจ าหน่าย - (100,000) 
  ก าไรจากการจ าหน่าย - 332 
รวม - (99,668) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า  - 1,623 
เงินสดรับคืนจากกองทุน (25,290) (128,607) 

ยอดคงเหลือสุทธิปลายปี - 25,290 

 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 บริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากัด (บลจ.) (TMBAM 
Eastspring) ได้ประกาศเลิกกองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั (TMBTHANAPLUS) ซ่ึงบริษทัฯมีเงินลงทุน  
ในกองทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีเลิกกองทุนเป็นจ านวน 153.9 ล้านบาท (31 กรกฎาคม 2563: 25.3 ล้านบาท)  
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากบลจ.เป็นจ านวน 25.4 ลา้นบาท ทั้งน้ีจ  านวนดงักล่าวได้
รวมก าไรจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน จ านวน 0.1 ลา้นบาท 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 2,427 - 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 145,211 55,577 
เกินวนัครบก าหนดช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 95,009 40,381 
3 - 6 เดือน 10,748 11,893 
6 - 12 เดือน 5,542 7,054 
มากกวา่ 12 เดือน  1,254 1,510 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 257,764 116,415 
หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,889) (2,266) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 251,875 114,149 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 254,302 114,149 
ลูกหนีอ่ื้น   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 67 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,332 4,031 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,687 1,674 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 6,019 5,772 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 260,321 119,921 

11.  สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ยาและเวชภณัฑ ์ 32,312 28,690 
วสัดุและอ่ืน ๆ 4,117 4,728 
รวม 36,429 33,418 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ท่ีดินและ    
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ์ระบบ
อ านวยความ
สะดวก 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์
การแพทย ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 227,120 433,546 306,645 525,878 162,683 13,822 15,285 1,684,979 
ซ้ือเพิม่ - 16 4,448 30,888 1,417 - 22,731 59,500 
โอนเขา้(โอนออก) 26 511 6,750 26 2,145 - (9,458) - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (300,829) (1,604) (25,665) (10,626) (1,350) - (340,074) 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 227,146 133,244 316,239 531,127 155,619 12,472 28,558 1,404,405 
ซ้ือเพิ่ม -   70   1,439   47,481   2,655   -     54,318  105,963 
โอนเขา้(โอนออก)  614   1,368   18,897  -  6,639   -     (27,518) - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - -  (35,903)  (62,541)  (8,073)  -    -  (106,517) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 227,760 134,682 300,672 516,067 156,840 12,472 55,358 1,403,851 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

ท่ีดินและ    
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ์ระบบ
อ านวยความ
สะดวก 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์
การแพทย ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 2,009 409,610 276,874 366,461 133,377 11,730 - 1,200,061 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 47  6,480  7,909 39,160  9,624 477     - 63,697 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย  - (300,829) (1,263) (25,433) (10,586) (1,350)   - (339,461) 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 2,056 115,261 283,520 380,188 132,415 10,857   - 924,297 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  30   5,657   7,862   40,233   8,896  419     -  63,097  
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -  -     (35,634)  (61,699)  (8,054)  -      -  (105,387) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 2,086 120,918 255,748 358,722 133,257 11,276 - 882,007 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 225,090 17,983 32,719 150,939 23,204 1,615 28,558 480,108 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 225,674 13,764 44,924 157,345 23,583 1,196 55,358 521,844 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         

2563 (จ านวน 60.89 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 63,697 

2564 (จ านวน 60.47 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 63,097 
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ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือจ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว                
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 
604.73 ลา้นบาท (2563: 648.52 ลา้นบาท)  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 
2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 21,028 
ซ้ือเพิ่ม 717 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 21,745 
ซ้ือเพิ่ม 89 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 21,834 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 17,842 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,118 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 18,960 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,133 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 20,093 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 2,785 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 1,741 
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14. สิทธิการเช่า/สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
สิทธิการเช่า - ราคาทุน 668,000 668,000 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (60,716) (38,466) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 607,284 629,534 

 
    (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 629,534 651,846 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (22,250) (22,312) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 607,284 629,534 

บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร ซ่ึงเป็นสถานท่ีประกอบการในปัจจุบันกับสภากาชาดไทย              
สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2591 โดยมีผลประโยชน์
ตอบแทนสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 668 ลา้นบาท ช าระเต็มจ านวน ณ วนัท่ีลงนามในสัญญาเช่า
ฉบบัใหม่ บริษทัฯไดช้ าระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าจ านวน 668 ลา้นบาทใหก้บัสภากาชาดไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 
22 กุมภาพนัธ์ 2562 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 95,485 60,095 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 17,892 16,087 
เจา้หน้ีคา่ซ้ืออุปกรณ์และงานก่อสร้าง 9,682 12,530 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 38,175 37,875 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 161,234 126,587 
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16.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและ              
เงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลาแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

โครงการ
ผลประโยชน์          

หลงัออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั                 
การปฏิบติังานครบ
ก าหนดระยะเวลา รวม 

ณ วนัที ่1 สิงหาคม 2562 77,054 4,123 81,177 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  10,177 486 10,663 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,697 88 1,785 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ                            

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                 

ขอ้สมมติทางการเงิน 5,648 136 5,784 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,307) (551) (1,858) 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 93,269 4,282 97,551 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,230 593 12,823 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง

ผลประโยชน์ - 2,461 2,461 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,476 65 1,541 
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ                            

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                 

ขอ้สมมติทางการเงิน (11,805) 519 (11,286) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (7,987) (762) (8,749) 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 87,183 7,158 94,341 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

 
(หน่วย: พนับาท) 

 
2564 2563 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,823 10,663 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ 2,461 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,541 1,785 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 519 136 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 17,344 12,584 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ                 
ก าไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล  11,359 8,038 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,985 4,546 

 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็นจ านวนประมาณ 
5.18 ลา้นบาท (2563: 8.45 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 14 ปี (2563: 14 ปี) 

  สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.16 1.67 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  3.60 4.50 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน                                              
(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 
 เพิม่ข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (4.4) 4.8 (4.8) 5.2 
 เพิ่มข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพิ่มข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 7.8 (6.8) 9.9 (8.6) 
 เพิม่ข้ึน 10% ลดลง 10% เพิม่ข้ึน 10% ลดลง 10% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน                                              (3.2) 3.5 (5.0) 5.5 
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17. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 

18. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 524,243 542,253 
ตน้ทุนค่าธรรมเนียมแพทย ์ 541,562 533,094 
ตน้ทุนยาและเวชภณัฑ ์วสัดุและอ่ืนๆ 354,987 364,754 
ค่าเส่ือมราคาเและค่าตดัจ าหน่าย 86,480 87,127 
ค่าบริการส่งตรวจภายนอก 19,809 22,564 
คา่วสัดุส้ินเปลืองทัว่ไป 38,769 24,896 
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 139,018 146,948 

19. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 66,049 60,941 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 58 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,306) (1,446) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 64,801 59,495 
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 จ านวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผล(ก าไร)ขาดทุนจาก                              
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,361) 1,130 

 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้สดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 358,217 315,830 

   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 71,643 63,166 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 58 - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้                     169 604 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (7,069) (4,275) 

รวม (6,900) (3,671) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 64,801 59,495 

  ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,178 453 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,868 19,510 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์ 816 1,062 
อ่ืนๆ 88 - 

รวม 20,950 21,025 
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20. ก าไรต่อหุ้น 

  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)ด้วยจ านวน               
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

21.  เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี            

21 พฤศจิกายน 2562 99.0 0.55 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  99.0 0.55 

    
เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี            

19 พฤศจิกายน 2563    81.0 0.45 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2564  81.0 0.45 

22.  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

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

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการ
โรงพยาบาล และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้น
การวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้ น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน                                  
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและตามเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมูลค่าเท่ากบัหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน
ในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้
จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ  

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ก าหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเง่ือนไข
ใหลู้กจา้งหรือนายจา้งหยดุหรือเล่ือนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพในทอ้งท่ีท่ี
เกิดวกิฤติเศรษฐกิจ สาธารณภยั หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ไดป้ระกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดให้ลูกจ้างหรือนายจ้างท่ีได้รับผลกระทบด้านฐานะการเงินจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถหยุดหรือเล่ือนการส่ง         
เงินสะสมหรือเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพไดเ้ป็นการชัว่คราว ตั้งแต่งวดน าส่งเงินปัจจุบนั จนถึง
งวดน าส่งเงินของเดือนธนัวาคม 2563 โดยฝ่ายลูกจา้ง และนายจา้งท่ีไม่ไดน้ าส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ
ในช่วงน้ีให้ถือว่าสถานภาพยงัคงอยู่ และนับต่อเน่ืองไปได้ ซ่ึงปัจจุบันได้ขยายระยะเวลาออกไปถึง                 
เดือนธนัวาคม 2564  

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯจึงไม่มีค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจากเงิน
สมทบดงักล่าว (ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 3.31 ลา้นบาท)  

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

24.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 กรกฎาคม 
 2564 2563 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 12.5 10.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1.4 1.2 

24.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ  271.7 ล้านบาท                
(2563: 22.1 ล้านบาท) ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ระบบอ านวยความ
สะดวก 
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24.3 การค า้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯมีสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์จ  านวน               
20.0 ล้านบาท  และวงเงินส าหรับกู้ยืมระยะสั้ นจ านวน  10.0 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย ์                      
(2563: สัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์จ  านวน 20.0 ล้านบาท และวงเงินส าหรับ                
กูย้มืระยะสั้นจ านวน 10.0 ลา้นบาทกบัธนาคารพาณิชย)์ 

ข. ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ
เหลืออยู่เป็นจ านวน 4.8 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯ (2563: 4.8 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ) 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

25.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์าง
การเงินหมุนเวยีนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และ
และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆโดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

 ลูกหน้ีการค้า 

 บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่
คาดวา่จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ี
การค้าอย่างสม ่าเสมอ และการให้สินเช่ือของบริษัทฯ เป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวั เน่ืองจาก  
บริษทัฯมีฐานลูกคา้จ านวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

 บริษทัฯพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
รูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของลูกคา้ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านึงถึงผลของ
ความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุน
ไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งช าระเกินกว่า
หน่ึงปี และบริษทัฯไม่ไดมี้การด าเนินการตามกฎหมายกบัลูกหน้ีรายดงักล่าว  
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 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

 บริษทัฯบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปีและอาจมีการปรับปรุงใน
ระหว่างปีข้ึนอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็น
การช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนัดช าระ
ของคู่สัญญา 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี         
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 361.75 4.99 366.74 0.05 - 1.09 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 260.32 260.32 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 720.50 - - 720.50 0.50 - 1.45 
 720.50 361.75 265.31 1,347.56  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 161.23 161.23  
 - - 161.23 161.23  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 305.07 6.97 312.04 0.05 - 1.15 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 620.35 25.29 - 645.64 0.60 - 2.15 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - - 119.92 119.92 - 
 620.35 330.36 126.89 1,077.60  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 126.59 126.59 - 
 - - 126.59 126.59  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยูใ่นระดบัต ่าเน่ืองจากรายการคา้โดยส่วนใหญ่
เป็นสกุลเงินบาท 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 บริษัทฯ ควบคุมดูแลความต้องการด้านสภาพคล่องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีเงินสดเพียงพอต่อ                 
ความตอ้งการในการด าเนินงาน เน่ืองจากบริษทัฯ ไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกูย้มืเงิน (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปวา่ความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่าและบริษทัฯ
มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับ       
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

26. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.19:1 (2563: 0.16:1) 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้ งส้ิน 90 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะน าเสนอ           
เพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯต่อไป 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564  


