
 

บริษัท โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน)  
และ 

บริษัทย่อย 
งบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือน วนัที ่31  มนีาคม 2564 
และ 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

(1) ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ           
ผูถื้อหุน้รวม งบก าไรขาดทุนรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั 
แคร์แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของ บริษทั โรงพยาบาล
อินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั(มหาชน) เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ือง
ท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

(3) ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 
 

(นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 112,366,540.21        186,726,330.98      108,765,301.14        183,990,130.16      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 4 37,728,366.32          63,889,161.55        35,079,389.61          56,637,528.74        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 -                           93,936.00               277,451.99              558,483.73             
                               - กิจการอ่ืน 5 2,028,664.75            1,560,246.35          1,915,306.71           1,484,381.57          

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 6 19,497,138.39          44,606,456.40        19,497,138.39          44,606,456.40        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.3 -                           -                         3,000,000.00           4,000,000.00          
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน 7 14,000,000.00          -                         14,000,000.00          -                         
งานบริการระหวา่งด าเนินงาน 651,285.54               1,546,540.94          281,368.77              811,077.80             
วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 8 6,724,557.96            8,190,757.79          6,539,131.03           7,997,958.71          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 16,279,066.35          11,281,080.34        14,454,381.81          9,673,999.33          

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 209,275,619.52        317,894,510.35      203,809,469.45        309,760,016.44      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 10 798,400.50               3,798,400.50          798,400.50              3,798,400.50          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                         3,000,000.00           3,000,000.00          
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือหุ้นบริษทัอ่ืน 12 161,000,000.00        -                         161,000,000.00        -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 147,894,396.98        151,026,226.21      140,912,867.15        143,314,118.32      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 9,910,154.91            7,375,202.43          8,245,630.04           5,129,333.29          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 5,606,852.37            6,275,068.37          5,606,852.37           6,275,068.37          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.3 3,220,121.25            2,185,517.85          2,958,430.25           1,940,691.59          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 944,109.34               2,645,097.34          925,509.34              2,626,497.34          

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 329,374,035.35        173,305,512.70      323,447,689.65        166,084,109.41      
รวมสินทรัพย์ 538,649,654.87        491,200,023.05      527,257,159.10        475,844,125.85      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ /
 สอบทานแล้ว)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
 / สอบทานแล้ว)

1

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 16,845,868.46          29,828,807.86        15,615,096.31          28,062,401.23        

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 8,597,777.55            8,141,897.43          6,122,468.53           5,274,197.21          

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 10,879,310.96          -                         10,879,310.96          -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 684,793.63               849,526.02             378,443.01              413,511.33             

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 37,007,750.60          38,820,231.31        32,995,318.81          33,750,109.77        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17 6,849,845.28            6,631,438.67          5,007,822.79           4,195,742.82          
เงินกูย้มืระยะยาว 18 59,120,689.04          -                         59,120,689.04          -                         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 8,641,795.99            8,225,960.99          7,580,802.99           7,239,043.99          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.3 639,894.00               639,894.00             607,034.40              607,034.40             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25.2 6,251,253.00            1,898,134.18          6,251,253.00           1,898,134.18          

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 81,503,477.31          17,395,427.84        78,567,602.22          13,939,955.39        

                    รวมหน้ีสิน 118,511,227.91        56,215,659.15        111,562,921.03        47,690,065.16        
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 20 107,500,000.00        107,500,000.00      107,500,000.00        107,500,000.00      

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ -  หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 20 107,500,000.00        107,500,000.00      107,500,000.00        107,500,000.00      
ก าไร(ขาดทุน) สะสม 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 262,690,733.19        262,690,733.19      262,690,733.19        262,690,733.19      
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,434,589.25            8,434,589.25          8,000,000.00           8,000,000.00          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,513,104.52          56,359,041.46        37,503,504.88          49,963,327.50        
                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 420,138,426.96        434,984,363.90      415,694,238.07        428,154,060.69      

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 538,649,654.87        491,200,023.05      527,257,159.10        475,844,125.85      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

2

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ /
 สอบทานแล้ว)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
 / สอบทานแล้ว)



ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้
ท่ีออก เป็นส ารอง

และช าระแลว้ ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 107,500,000.00      262,690,733.19     8,434,589.25        72,966,193.94      451,591,516.38           
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด -                               
      ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                           -                          -                        (7,907,363.90)       (7,907,363.90)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 107,500,000.00      262,690,733.19     8,434,589.25        65,058,830.04      443,684,152.48           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2564 107,500,000.00      262,690,733.19     8,434,589.25        56,359,041.46      434,984,363.90           
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด -                               
      ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                           -                        (14,845,936.94)     (14,845,936.94)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 107,500,000.00      262,690,733.19     8,434,589.25        41,513,104.52      420,138,426.96           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      

        (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ์)                     ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

ก าไรสะสม

ส่วนเกินมูลคา่หุน้
สามญั

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

3

งบการเงินรวม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

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

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

บาท



ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้
ท่ีออก เป็นส ารอง

และช าระแลว้ ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 107,500,000.00      262,690,733.19      8,000,000.00         61,481,617.95        439,672,351.14         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด -                             
      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                          -                          -                        (3,928,922.83)        (3,928,922.83)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 107,500,000.00      262,690,733.19      8,000,000.00         57,552,695.12        435,743,428.31         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2564 107,500,000.00      262,690,733.19      8,000,000.00         49,963,327.50        428,154,060.69         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด -                             
      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                          -                          -                        (12,459,822.62)      (12,459,822.62)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 107,500,000.00      262,690,733.19      8,000,000.00         37,503,504.88        415,694,238.07         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

ก าไรสะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
สามญั

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

4

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

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

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

บาท



หมายเหตุ 2564  2563 2564  2563

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 42,495,098.46        49,657,457.91         39,444,941.79        46,298,705.93        
รายไดอ่ื้น
     ก  าไรจากการขายทรัพยสิ์น -                          203,373.58              -                          147,299.81             
     รายไดอ่ื้น 312,934.59             2,437,521.71           1,026,703.00          2,664,960.32          

         รวมรายได้ 42,808,033.05        52,298,353.20         40,471,644.79        49,110,966.06        
ค่าใชจ่้าย 25.0% 19.0% 27.7% 24.8%

ตน้ทุนการให้บริการ 31,857,478.24        40,200,686.51         28,522,146.05        34,818,628.16        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4,125,174.01          3,805,727.77           3,915,166.79          3,516,217.18          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,205,651.94        15,962,020.85         21,115,968.68        14,607,185.13        

        รวมค่าใชจ่้าย 58,188,304.19        59,968,435.13         53,553,281.52        52,942,030.47        
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (15,380,271.14)       (7,670,081.93)         (13,081,636.73)       (3,831,064.41)         

ตน้ทุนทางการเงิน 500,269.20             444,526.37              395,924.55             272,684.22             
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (15,880,540.34)       (8,114,608.30)         (13,477,561.28)       (4,103,748.63)         
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 21.1 , 21.2 (1,034,603.40)         (207,244.40) (1,017,738.66)         (174,825.80)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (14,845,936.94)       (7,907,363.90)         (12,459,822.62)       (3,928,922.83)         

-35% -15% -31% -8%
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (14,845,936.94) (7,907,363.90) (12,459,822.62) (3,928,922.83)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

(14,845,936.94) (7,907,363.90) (12,459,822.62) (3,928,922.83)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (0.07) (0.04) (0.06) (0.02)
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000

 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

บาท



2564  2563 2564  2563

ก าไรส าหรับปี (14,845,936.94)     (7,907,363.90)       (12,459,822.62)    (3,928,922.83)      

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (14,845,936.94)     (7,907,363.90)       (12,459,822.62)    (3,928,922.83)      

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (14,845,936.94)     (7,907,363.90)       (12,459,822.62)    (3,928,922.83)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                           -                           -                           -                           

(14,845,936.94)     (7,907,363.90)       (12,459,822.62)    (3,928,922.83)      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

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

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
บาท



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (14,845,936.94)        (7,907,363.90)         (12,459,822.62)        (3,928,922.83)          
ปรับรายการกระทบท่ีก าไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

คา่เส่ือมราคา 4,416,515.29           4,415,669.19          3,685,937.23           3,381,215.85           
คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,709,963.65           1,597,530.00          1,322,780.25           1,122,111.41           
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 310,166.00              165,613.71             310,166.00              165,613.71              
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น -                          (203,373.58)           -                          (147,299.81)             
หน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) 443,463.16              -                         433,215.46              -                           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 415,835.00              457,140.00             341,759.00              394,129.00              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,353,118.82           480,000.00             4,353,118.82           480,000.00              
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,034,603.40)          (207,244.40)           (1,017,738.66)          (174,825.80)             
ตน้ทุนทางการเงิน 500,269.20              444,526.37             395,924.55              272,684.22              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนการเปล่ียนแปลง-
-ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (3,731,209.22)          (757,502.61)           (2,634,659.97)          1,564,705.75           
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  25,717,332.07         25,382,244.19        21,124,923.67         18,448,070.21         
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน (468,418.40)             501,684.96             (430,925.14)             514,455.40              
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,936.00                (7,000.00)               281,031.74              (38,897.91)               
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 25,109,318.01         29,007,095.19        25,109,318.01         27,325,496.55         
วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 2,361,455.23           (339,880.08)           1,988,536.71           (1,105,534.35)          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,997,986.01)          (2,690,512.83)         (4,780,382.48)          (2,394,984.05)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,700,988.00           (199,340.00)           1,700,988.00           (191,850.00)             

หน้ีสินด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ -กิจการอ่ืน (13,184,309.27)        (43,263,809.16)       (12,648,674.79)        (42,050,150.25)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (164,732.39)             (1,785,269.35)         (35,068.32)               (1,081,298.41)          

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 32,436,374.02         5,847,710.31          29,675,087.43         990,012.94              
จ่ายดอกเบ้ีย (298,899.33)             (444,526.37)           (194,554.68)             (272,684.22)             
จ่ายภาษีเงินได้ -                          196,192.75             -                          186,222.00              

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 32,137,474.69         5,599,376.69          29,480,532.75         903,550.72              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

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

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
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2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายคา่ซ้ือหุ้นบริษทัอ่ืน (161,000,000.00)      -                         (161,000,000.00)      -                           
เงินสดจ่ายซ้ือหน่วยลงทุน (กองทุน) -                          (32,406,260.72)       -                          (32,411,596.23)        
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                          261,074.77             -                          205,000.00              
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,284,686.06)          (3,305,170.60)         (1,284,686.06)          (3,088,060.32)          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 358,050.00              (811,700.00)           358,050.00              (811,700.00)             
เงินสดจ่ายให้กูย้มื - กิจการอ่ืน (14,000,000.00)        -                         (14,000,000.00)        -                           
เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (4,244,916.13)          -                         (4,439,077.00)          -                           

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (180,171,552.19)      (36,262,056.55)       (180,365,713.06)      (36,106,356.55)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มื - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         1,000,000.00           -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 70,000,000.00         -                         70,000,000.00         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า 674,286.73              (2,049,540.58)         1,660,351.29           (1,258,769.73)          

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 70,674,286.73         (2,049,540.58)         72,660,351.29         (1,258,769.73)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (77,359,790.77)        (32,712,220.44)       (78,224,829.02)        (36,461,575.56)        
เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 3,000,000.00           -                         3,000,000.00           -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 186,726,330.98       78,644,827.21        183,990,130.16       73,279,841.86         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 112,366,540.21       45,932,606.77        108,765,301.14       36,818,266.30         

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่าซ้ือ -                          1,364,250.00          -                          1,364,250.00           
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน -                          (1,364,250.00)         -                          (1,364,250.00)          

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่ามาถือปฏิบติั
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 13,800,432.97        9,642,440.74           
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน (13,800,432.97)       (9,642,440.74)          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
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ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว 

9 

 

บริษัท โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดั ภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท 
บริษทัจ ำกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105539075896 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2539  

ต่อมำวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561  มีมติอนุมติัให้แปรสภำพบริษทั เป็นบริษทั
มหำชนจ ำกดั เพ่ือน ำหุ้นเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 ทะเบียนเลขท่ี 0107561000269 

ในระหวำ่งวนัท่ี 18 ถึง 20 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขำยแก่ประชำชนและ
หุน้สำมญัของบริษทัฯ เร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562 

บริษทัฯ ประกอบกิจกำรหลกั คือ โรงพยำบำลเวชกรรมเฉพำะทำง อำชีวเวชศำสตร์  มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 442 
ถนนบำงแวก แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ และ ส ำนกังำนสำขำอีก 6 แห่ง คือสำขำท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 ถนน
บำงแวก แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ สำขำท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 9/28 หมู่ 9 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธำนี สำขำท่ี 3 ตั้งอยู ่เลขท่ี 1/194-5 หมู่ท่ี 5 ต ำบลคำนหำม อ ำเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ สำขำท่ี 4 
ตั้งอยู ่เลขท่ี 60/31-32 หมู่ท่ี 3 ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สำขำท่ี 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 117/12-14 หมู่ท่ี 6 
ต ำบลคอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี สำขำท่ี 6 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 126/11-13 หมู่ท่ี 3 ต ำบลหนองต ำลึง อ ำเภอพำน
ทอง จงัหวดัชลบุรี 

บริษทั แอคคิวฟำส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือ วนัท่ี 20 มีนำคม 2540 ภำยใต้
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษทั จ ำกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540029193 
มีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 442 ถนนบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจหลกัคือ จดัเก็บ รวบรวม 
รับตรวจวิเครำะห์ วิจัยตวัอย่ำงและส่งตรวจเพ่ือกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย ์รวมทั้ งกำรรำยงำนผลสรุปให้ค  ำแนะน ำ
ปรึกษำอนัเก่ียวกบัผลของกำรตรวจวิเครำะห์ทั้งในและนอกสถำนท่ี ตรวจวิเครำะห์ตวัอยำ่งน ้ ำ อำกำศ และส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืน จ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละส ำนกังำน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอย่ำง

ต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์

ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม  ฝ่ำย

บริหำรของกลุ่มบริษทัจะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบั

มูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำร

และดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 
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งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวธีิกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด  

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยกเวน้ตั้งแต่ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกกำรใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง

มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำณกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเช่ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) ส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563 เน่ืองจำกส้ินสุด

ระยะเวลำกำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรน ซ่ึงกำรยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำว ไม่มีผลกระทบ

อยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

 

1.3 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34  เร่ืองงบกำรเงินระหวำ่งกำล โดยบริษทัฯ เลือก

น ำเสนองบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่  อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ ไดแ้สดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไร

ขำดทุน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี ซ่ึงงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีเป็นกำรใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ี

น ำเสนอคร้ังล่ำสุด  โดยเนน้กำรใหข้อ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูล

ท่ีไดเ้คยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมของบริษทัฯ ไดร้วมงบกำรเงินของ บริษทั โรงพยำบำลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ 

จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย หลงัจำกไดต้ดัยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีนยัส ำคญัออกแลว้ 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร

ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

 
 

1.4 กำรประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

1.4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564  มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้

มีข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจน

เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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1.4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหวำ่งงวด สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สัญญำเช่ำ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  

 

2.    รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั และบริษทัยอ่ย มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำร

คำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี  

 

 

บริษทั 

   

 

ประเภทธุรกิจ 

  

ลกัษณะ 

ควำมสมัพนัธ์ 

 ร้อยละกำรถือหุน้ 

    ณ วนัท่ี 31   

มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563      

บริษัทย่อย          
บริษทั แอคคิวฟำส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ำกดั   ใหบ้ริกำรตรวจ

วเิครำะห์ส่ิงแวดลอ้ม 

 ถือหุน้และ 

มีกรรมกำรร่วมกนั 

 99.99  99.99 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
โรงพยำบำลองครักษ ์   โรงพยำบำล  มีกรรมกำรร่วมกนั  -  - 
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   มหำวทิยำลยั  มีกรรมกำรร่วมกนั  -  - 
บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน)   ลงทุนและพฒันำ

อสงัหำริมทรัพย ์

 มีกรรมกำรร่วมกนั  -  - 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)   รับประกนัวนิำศภยั  มีกรรมกำรร่วมกนั  -  - 
บริษทั แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ำกดั

แอคพลสั 

  ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  มีกรรรมกำรร่วมกนั  -  - 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั          
นำยสิทธิวฒัน์ ก ำกดัวงษ ์     กรรมกำร  -  - 
นำงสำวปรมำกรณ์ ปวโรจน์กิจ     กรรมกำร  -  - 
นำยธิบดี มงัคะลี     กรรมกำร  -  - 
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2.1 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยกำรถือหุ้นและกำรมี    

ผูถื้อหุน้ และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขและเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทั

ฯกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำน  อตัรำท่ีตกลงกนัในสญัญำ โดยอำ้งอิงจำกรำคำประเมินของผูป้ระเมินอิสระ

ท่ีอยูใ่นกำรก ำกบัดูแลของ กลต. 

 

ค่ำสำธำรณูปโภค  รำคำตำมท่ีถูกเรียกเก็บจำกภำครัฐ โดยจดัสรรค่ำใชจ่้ำยใหบ้ริษทัยอ่ย  

ตำมจ ำนวนพนกังำน และ พ้ืนท่ีใชง้ำน 

 

ค่ำซ้ือทรัพยสิ์น  รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนใหญ่  รำคำตำมกำรประเมินรำคำจำกผูป้ระเมินอิสระท่ีอยูใ่นรำยช่ือของ กลต. 
รำยไดจ้ำกกำรขำยวคัซีน  รำคำตลำด 

ดอกเบ้ียจ่ำย  รำคำตลำด  
รำยไดค้่ำบริกำร  รำคำท่ีตกลงกนั 
ค่ำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  รำคำตลำด 

ในระหวำ่งงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563  บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัยอ่ย (ซ่ึงไดต้ดัออก
แลว้ในกำรจดัท ำ  งบกำรเงินรวม) และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกำรบำงส่วน
ร่วมกนั) รำยกำรธุรกิจท่ีมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนำคม วนัท่ี 31 มีนำคม 
 2564 2563 2564 2563 
บริษทัยอ่ย     
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร - - 166,994.35 101,466.82 
รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำน - - 84,074.97 84,074.97 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 450,000.00           - 
รำยไดอ่ื้น - - 39,452.05 94,262.29 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

    
ค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนใหญ่ - - -           - 
รำยไดค้่ำบริกำร 46,935.00 7,000.00 46,935.00 7,000.00 
ค่ำท่ีปรึกษำ 2,584,050.00 - 2,584,050.00 - 
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2.1.1 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่ำเบ้ียประกนัชีวติ เบ้ียประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร มีรำยกำรดงัน้ี: 

  
บำท 

 
 

 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 งวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

  
2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  3,268,000.00  2,946,500.00 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน  192,664.00  160,538.00 

รวม  3,460,664.00  3,107,038.00 

 

2.2 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประกอบดว้ย: 

  บำท 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

บริษัทย่อย:  
       

เงินทดรองจ่ำย:         

บริษทัแอคคิวฟำส แลบ็ เซ็นเตอร์จ ำกดั -  -  277,451.99  464,547.73 
รวม  -  -  277,451.99  464,547.73 

กจิการทีเ่กีย่วข้อง         

ค่ำบริกำร         

โรงพยำบำลองครักษ ์  -  93,936.00  -  93,936.00 
รวม  -  93,936.00  -  93,936.00 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง  -  93,936.00  277,451.99  558,483.73 

 

2.3 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  ประกอบดว้ย: 

  
บำท 

  
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
บริษัทย่อย:  

       

บริษทัแอคคิวฟำส แล็บ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั     -  -  3,000,000.00  4,000,000.00 
รวม  -  -  3,000,000.00  4,000,000.00 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใชอ้ตัรำดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25%  ของสถำบนักำรเงิน 
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3. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ยอดคงเหลือของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เงินสดในมือ  724,232.00  519,593.00  669,302.00  466,138.00 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรำยวนั 

111,642,308.21  186,206,737.98  108,095,999.14  183,523,992.16 

รวม  112,366,540.21  186,726,330.98  108,765,301.14  183,990,130.16 

บญัชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.125-0.500 ต่อปี 

 

4. ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ ประกอบดว้ย 

  
บำท 

  
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้   38,930,208.88 
 

64,692,655.65  36,039,484.87 
 

57,203,808.54 

หกั:ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี 

      คำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

(1,201,842.56) 
 

(803,494.10) 
 

(960,095.26) 
 

(566,279.80) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ -  สุทธิ  37,728,366.32  63,889,161.55  35,079,389.61  56,637,528.74 
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ลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ ดงักล่ำวจ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี  

  บำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ตัว๋เงินรับ  109,690.45  2,913,403.45  109,690.45  2,824,405.45 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  11,801,985.77  42,492,551.51  10,657,829.14  37,306,701.29 

เกินก ำหนดช ำระ:     
    

ระหวำ่ง  1 ถึง  60 วนั  15,381,642.98  9,839,372.99  14,055,309.60  8,146,722.50 

ระหวำ่ง 61 ถึง  90 วนั  9,128,132.18  2,799,335.50  9,027,455.88  2,799,335.50 

ระหวำ่ง 91 ถึง 365 วนั  1,732,980.40  5,857,521.20  1,655,170.00  5,628,364.00 

มำกกวำ่ 365 วนั  775,777.10  790,471.00  534,029.80  498,279.80 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน  38,930,208.88  64,692,655.65  36,039,484.87  57,203,808.54 
หกั:คำ่เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด  
      วำ่จะเกิดข้ึน 

 
(1,201,842.56) 

 
(803,494.10) 

 
(960,095.26) 

 
(566,279.80) 

รวมลูกหนีก้ารค้า  -สุทธิ  37,728,366.32  63,889,161.55  35,079,389.61  56,637,528.74 

 

5. ลูกหนีห้มนุเวยีนอ่ืน – กจิการอ่ืน 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้  372,463.11 
 

419,367.61 
 

365,526.73 
 

418,292.09 

ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้อ่ืน  194,615.14  203,489.74  155,843.48  164,864.48 

ลูกหน้ีเงินยมืพนกังำน  1,034,650.00  897,000.00  1,003,000.00  897,000.00 

อ่ืน ๆ  426,936.50  40,389.00  390,936.50  4,225.00 

รวม  2,028,664.75  1,560,246.35  1,915,306.71  1,484,381.57 
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6. สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา-หมุนเวยีน  

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ-หมุนเวยีน เป็นสิทธิท่ีกิจกำร จะไดรั้บค่ำตอบแทนเป็นกำรแลกเปล่ียนกบับริกำรท่ีไดใ้หก้บัลูกคำ้แลว้ 

โดยสิทธิดังกล่ำวมีระยะเวลำไม่เกินรอบระยะเวลำด ำเนินงำนตำมปกติของกิจกำรหรือไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบ

ระยะเวลำรำยงำน ซ่ึงไดแ้ก่ รำยไดค้ำ้งรับจำกมูลค่ำงำนท่ีเสร็จแลว้แต่ยงัไม่เรียกเก็บเงินจำกลูกคำ้ 

ตำม “สัญญำให้บริกำรสำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ” ท่ีบริษัทฯ ลงนำมกับส ำนักงำน

หลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ (“สปสช.”) ส ำหรับปีงบประมำณ 2562 และ 2563 ซ่ึงก ำหนดประเภทและอตัรำกำรใหบ้ริกำรเป็น

รำยบุคคล โดยบริษทัฯ จะให้บริกำรแก่ผูรั้บตรวจเป็นรำยบุคคลและรำยงำนผลกำรตรวจพร้อมค่ำบริกำรผ่ำนระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ของ “สปสช.” ท่ีก ำหนดไว ้และ “สปสช.” จะตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแต่ละรำย และรวบรวมสรุปยอดเงินท่ี

จะจ่ำยช ำระแก่บริษทัฯ เป็นช่วง ๆ โดยจ่ำยช ำระเดือนละคร้ังในเดือนถดัไป ทั้ งน้ี “สปสช.” จะสุ่มเรียกเอกสำรต่ำง ๆ เพ่ือ

ตรวจสอบควำมครบถว้นอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง กำรด ำเนินงำนตำมสัญญำส ำหรับปีงบประมำณ 2562 บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริกำรและรับ

ช ำระเงินจำก “สปสช.” ครบถว้นแลว้เป็นจ ำนวนเงิน 7,127,087.68 บำท และในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บกำรสุ่มตรวจสอบจ ำนวน 

2 คร้ัง จำก “สปสช.” และ “สปสช.” มีหนังสือเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแจง้กลบัมำว่ำบริษทัฯ ผ่ำนกำรตรวจสอบถูกตอ้งทุกคร้ัง 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำของปี 2563 บริษทัฯ ได้ให้บริกำรไปแลว้ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 

6,664,970.00 บำท และไดรั้บช ำระเงินถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 4,726,580.00 บำท มียอดคงคำ้งช ำระอีกเป็น

จ ำนวนเงิน 2,006,690.00 บำท ซ่ึงเกิดจำกกำรให้บริกำรแก่ผูเ้ขำ้รับกำรตรวจระหวำ่งเดือนมิถุนำยน 2563 (บำงส่วน) และเดือน

กรกฎำคม ถึงเดือนกนัยำยน 2563 ทั้งจ ำนวน  

ต่อมำบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจำก “สปสช.” ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2563 เร่ืองบอกเลิกสัญญำกำรใหบ้ริกำรสำธำรณสุข มีผลตั้งแต่

วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 โดยสำเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำเกิดจำกข่ำวกำรทุจริตเก่ียวกับกำรให้บริกำรสำธำรณสุขของ

โรงพยำบำลและหน่วยบริกำรหลำยรำย และ สปสช. ไดเ้รียกเอกสำรกำรใหบ้ริกำรจำกโรงพยำบำล และหน่วยบริกำร ต่ำง ๆ เพ่ือ

ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นเป็นกำรทัว่ไป ซ่ึงบริษทัฯ เป็นหน่ึงในจ ำนวนรำยท่ี “สปสช.” เรียกตรวจสอบตำมหนงัสือลง

วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2563 ขอตรวจสอบเอกสำรทั้งหมดจำกบริษทัฯ และต่อมำบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกสญัญำดงักล่ำว โดย 

“สปสช.” แจง้เหตุแห่งกำรยกเลิกสัญญำเป็น 10 ประกำร ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่ทรำบวำ่มีผูรั้บบริกำรรำยใดท่ีผิดเง่ือนไขจนเป็นเหตุ

ของกำรเลิกสญัญำ 

อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ มีหนงัสือลงวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563 เพ่ืออุทธรณ์และขอต่อสัญญำให้บริกำรสำธำรณสุขต่อ “สปสช.” 

ต่อมำ วนัท่ี 20 มกรำคม 2564  “สปสช.” มีหนงัสือแจง้เรียกเงินคำ่บริกำรปี 2562 ท่ีช ำระแก่บริษทัฯแลว้ จ ำนวนเงิน 4,321,700.00 

บำท คืนจำกบริษทัฯ และในวนัท่ี 28 มกรำคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือขอรำยละเอียดในกำรเรียกคืนเงินดงักล่ำว 

ต่อมำวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัฯ ไดมี้หนังสือถึง “สปสช.” เพ่ือยืนยนักำรปฏิบติังำนตำมสัญญำท่ีมีกบั “สปสช.” อย่ำง

ครบถว้นและขอใหพิ้จำรณำทบทวนกำรเรียกเงินค่ำบริกำรคืนจำกบริษทัฯ  

ต่อมำบริษัทฯ ได้รับหนังสือจำก “สปสช.” ลงวนัท่ี 30 มีนำคม 2564 เร่ืองกำรขอควำมอนุเครำะห์ช่วยพิจำรณำทบทวน

รำยละเอียดกำรหักลบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย ์โดยอำ้งถึงหนงัสือท่ีทำงบริษทัส่งเพ่ือขอใหท้ำง “สปสช” พิจำรณำทบทวนกำร

เรียกเงินค่ำบริกำรคืนจำกบริษทัฯ ลงวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยทำง “สปสช” ตอบกลบัว่ำ มีกำรตรวจสอบเวชระเบียน 
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กิจกรรมกลุ่มเส่ียง ปีงบประมำณ 2562 ไม่ถูกตอ้ง จึงมีกำรเรียกเงินคืนในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ และชะลอกำรโอนเงินไดท้ั้งหมด 

ทั้งน้ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำควำมเสียหำย ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนตำมจ ำนวนท่ี “สปสช” มี

หนงัสือแจง้เรียกเก็บค่ำบริกำรปี 2562 จ ำนวน 4,321,700 บำทไวใ้นงบกำรเงินแลว้ 

 

7. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน – กจิการอ่ืน 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

   บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจกำรอ่ืน  14,000,000.00  -  14,000,000.00  - 

รวม  14,000,000.00  -  14,000,000.00  - 

 

 บริษทั ฯ มีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น กบักิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั โดยกำรออกตัว๋สญัญำใชเ้งินเม่ือทวง

ถำม จ ำนวนเงินรวม 14 ลำ้นบำท พร้อมอตัรำดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25%  ของสถำบนักำรเงิน 

 

8. วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

วสัดุทำงกำรแพทย ์  3,069,588.67  5,929,964.58  2,884,161.74  5,737,165.50 
ยำและเวชภณัฑ ์  2,752,940.18  1,387,153.03  2,752,940.18  1,387,153.03 
อุปกรณ์ทำงกำรแพทยส์ ำรอง-         

    - และเคร่ืองแบบพนกังำน  2,700.00  12,360.00  2,700.00  12,360.00 
วสัดุส้ินเปลืองส ำนกังำน  899,329.11  861,280.18  899,329.11  861,280.18 

รวม  6,724,557.96  8,190,757.79  6,539,131.03  7,997,958.71 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  
บำท 

  
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ำยล่วงหนำ้  1,983,048.23  4,424,299.83  1,734,806.48  4,393,661.62 

ภำษีนิติบุคคลอยูร่ะหวำ่งขอคืน 
 

11,250,442.12  6,856,780.51  9,673,999.33  5,280,337.71 

เงินมดัจ ำ  3,045,576.00  -  3,045,576.00  - 

รวม  16,279,066.35  11,281,080.34  14,454,381.81  9,673,999.33 

10. เงนิฝากทีม่ภีาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระผกูพนั ดงัน้ี; 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ค ้ำประกนัวงเงินบตัรเติมน ้ ำมนั 500,000.00  500,000.00 
ค ้ำประกนัสำธำรณูปโภค 159,250.00  159,250.00 
ค ้ำประกนัฉีดวคัซีน 139,150.50  139,150.50 
ค ้ำประกนัค่ำวคัซีนไขห้วดัใหญ่ -  3,000,000.00 

รวม 798,400.50  3,798,400.50 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  ประกอบดว้ย 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ทุนที่ออก   เงินปันผลรับ 
 และ สัดส่วนของกำรถือหุน้ วธีิรำคำทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 ช ำระแลว้  31 มีนำคม    31 ธนัวำคม 

31 ธนัวำคม 
  31 มีนำคม    31 ธนัวำคม 

31 ธนัวำคม 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ลำ้นบำท ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
        

บริษทั แอคคิวฟำส -         
   - แลบ็ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 3.00 99.99 99.99 3,000,000 3,000,000 - - 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน    - - - - 
สุทธิ    3,000,000 3,000,000 - - 
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12 จ่ายเงนิล่วงหน้าค่าหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2564 บริษทั โรงพยำบำลอินเตอร์ เมดคลัแคร์ แอนด ์แลบ็ จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งนำมในสญัญำซ้ือขำยหุน้

กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 133 ลำ้นบำท      ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ลงวนัท่ี 23 ธนัวำคม 

2563 เพ่ือซ้ือหุน้ทั้งหมดของโรงพยำบำลเอกชนแห่งหน่ึงในวงเงินไม่เกิน 161 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบริษทัโรงพยำบำลอินเตอร์ 

เมดคลัแคร์ แอนด ์ แลบ็ จ ำกดั (มหำชน)  จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่บริษทัผูข้ำยเพ่ือน ำไปซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงจ ำนวน 5 

โฉนด และรถยนตย์ีห่อ้เบนซ์จ ำนวน 3 คนัจำกโรงพยำบำลดงักล่ำว และบริษทัฯ ยงัมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดท่ีตกลง

กนัในสญัญำอีกหลำยประกำร  

ต่อมำในเดือนมีนำคม 2564 บริษทัฯ เร่ิมด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมสญัญำ เช่น กำรช ำระค่ำซ้ือหุน้ กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร และ

ก ำหนดวนัรับโอนอ ำนำจควบคุมกิจกำรในวนัท่ี 10 เมษำยน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ี ผูซ้ื้อและผูข้ำยไดป้ฏิบติักำรในสญัญำครบถว้น

แลว้ ดงันั้นในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมของบริษทั โรงพยำบำลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ำกดั ((มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำสน้ี จึงยงัไม่ไดร้วมงบกำรเงินของบริษทัฯ ท่ีซ้ือมำ  
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13. ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม     (หน่วย:บำท) 

 ท่ีดิน   
อำคำร และส่วน

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้ำง   
 อุปกรณ์กำรแพทย์
และหอ้งปฏิบติักำร    

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน    

 เคร่ืองตกแตง่
ส ำนกังำน     ยำนพำหนะ  

 สินทรัพย์
ระหวำ่งท ำ 

 

รวม 
รำคำทุน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 33,578,736.06 

 
97,123,628.13 

 
146,038,617.25 

 
9,551,887.14 

 
12,138,395.05 

 
14,073,521.26  2,460,565.90  314,965,350.79 

ซ้ือเพ่ิม - 
 

31,000.00 
 

194,200.00 
 

21,389.99 
 

55,859.30 
 

-  1,153,342.96  1,455,792.25 

จ ำหน่ำย -  -  -  -  -  -  -  - 

โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  -          (171,200.00)  -  -  -          (171,200.00) 

โอน -  558,331.22  -  -  -  -  (558,331.22)  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 33,578,736.06  97,712,959.35  146,232,817.25  9,402,077.13  12,194,254.35  14,073,521.26  3,055,577.64  316,249,943.04 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม             
 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -  (17,196,895.81)  (119,768,064.53)  (4,940,381.63)  (10,731,504.63)  (11,302,277.98)  -  (163,939,124.58) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด -  (1,200,949.05)  (2,350,268.74)  (414,742.30)  (214,829.46)  (235,725.74)  -  (4,416,515.29) 

จ ำหน่ำย -  -  -  -  -  -  -  - 

โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  -  93.81  -  -  -  93.81 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 -  (18,397,844.86)  (122,118,333.27)  (5,355,030.12)  (10,946,334.09)  (11,538,003.72)  -  (168,355,546.06) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 33,578,736.06  79,926,732.32  26,270,552.72  4,611,505.51  1,406,890.42  2,771,243.28  2,460,565.90  151,026,226.21 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 33,578,736.06  79,315,114.49  24,114,483.98  4,047,047.01  1,247,920.26  2,535,517.54  3,055,577.64  147,894,396.98 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร     (หน่วย:บำท) 

 ท่ีดิน  

อำคำร และส่วน
ปรับปรุงส่ิงปลูก

สร้ำง  
อุปกรณ์กำรแพทย์
และหอ้งปฏิบติักำร  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน  

เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ 

 สินทรัพย์
ระหวำ่งท ำ 

 รวม 

รำคำทุน                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 33,578,736.06  97,123,628.13  107,970,230.89  9,097,146.83  10,522,017.38  13,229,596.03  2,460,565.90 
 

273,981,921.22 

ซ้ือเพ่ิม - 
 

31,000.00 
 

194,200.00 
 

21,389.99 
 

55,859.30 
 

     -  1,153,342.96 
 

1,455,792.25 

จ ำหน่ำย -  -  -  -  -  -  -  - 

โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  -           (171,200.00)  -  -  -         (171,200.00) 

โอน -  558,331.22  -  -  -  -  (558,331.22)  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 33,578,736.06  97,712,959.35  108,164,430.89  8,947,336.82  10,577,876.68  13,229,596.03  3,055,577.64 
 

275,266,513.47 

                
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -  (17,196,895.81)  (89,002,909.52)  (4,672,444.71)  (9,337,199.11)  (10,458,353.75)  - 

 
(130,667,802.90) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด -  (1,200,949.05)  (1,665,027.71)  (392,318.71)  (191,916.02)  (235,725.74)  - 
 

(3,685,937.23) 

จ ำหน่ำย -  -  -  -  -  -  -  - 

โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  -  93.81  -  -  -  93.81 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 -  (18,397,844.86)  (90,667,937.23)  (5,064,669.61)  (9,529,115.13)  (10,694,079.49)  - 
 
(134,353,646.32) 

มูลค่ำสทธิตำมบญัชี                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 33,578,736.06  79,926,732.32  18,967,321.37  4,424,702.12  1,184,818.27  2,771,242.28  2,460,565.90 

 
143,314,118.32 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 33,578,736.06  79,315,114.49  17,496,493.66  3,882,667.21  1,048,761.55  2,535,516.54  3,055,577.64 
 

140,912,867.15 
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ค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 แสดงไวใ้น ตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยในกำร
บริหำร ดงัน้ี 

  บำท 

  
งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 
วนัท่ี 31 มีนำคม 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
วนัท่ี 31 มีนำคม 

  2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนขำย  2,345,811.10  2,446,991.79  1,660,570.07 
 

1,472,680.69 

ค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำร  2,070,704.19  1,968,677.40  2,025,367.16 
 

1,908,535.16 

รวม  4,416,515.29  4,415,669.19  3,685,937.23 
 

3,381,215.85 

ท่ีดินและอำคำรจ ำนองเป็นหลกัประกนัวงเงินกูจ้  ำนวน 70 ลำ้นบำท และวงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 11 ลำ้นบำท  

 

14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-สุทธิ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ไดแ้สดงแยกต่ำงหำกในงบ

แสดงฐำนะกำรเงิน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
 บำท 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี   
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

 
โอน  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563   31 มีนำคม 2564 

ราคาทุน 
 

 
 

   
 

ค่ำลิขสิทธ์ิ 6,885,340.65  -  -  6,885,340.65 

ค่ำระบบคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 1,347,800.00  -  (358,050.00)  989,750.00 

รวมรำคำทุน 8,233,140.65  -  (358,050.00)  7,875,090.65 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,958,072.28)  -  (310,166.00)  (2,268,238.28) 

สุทธิ 6,275,068.37  -  (668,216.00)  5,606,852.37 
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15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ซ่ึงเกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกรำคม 2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ณ 31 มีนำคม 2564 ไดแ้สดงแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มี

รำยละเอียดดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 13,800,432.97  9,642,440.74 

บวก  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด – รำคำทุน -  - 

หกั    ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (6,425,230.54)  (4,513,107.45) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 7,375,202.43  5,129,333.29 

บวก  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด – รำคำทุน 4,244,916.13  4,439,077.00 

หกั    ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (1,709,963.65)  (1,322,780.25) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 9,910,154.91  8,245,630.04 
 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มี

รำยละเอียดดงัน้ี 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้  11,121,688.29  21,491,509.73  10,278,022.74  20,390,704.09 

เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน     
 

   

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  3,817,724.88  6,428,115.98  3,526,923.08  5,823,302.99 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้  492,090.30  439,301.44  492,090.30  439,301.44 

อ่ืน ๆ  1,414,364.99  1,469,880.71  1,318,060.19  1,409,092.71 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  5,724,180.17  8,337,298.13  5,337,073.57  7,671,697.14 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน  16,845,868.46  29,828,807.86  15,615,096.31  28,062,401.23 
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17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

บริษทัฯ มีเจำ้หน้ีสญัญำเช่ำ ซ่ึงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ 15 สญัญำเพื่อจดัหำ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ยำนพำหนะ เช่ำอำคำรและ
ส่ิงปลูกสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือนรวม 60 งวด 48 งวด และ 36 งวด
ตำมล ำดบั 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 14,773,336.10  9,469,940.03 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวำ่งงวด : 
 
 

   
บวก หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 3,752,733.00  3,752,733.00 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด (286,427.19)  (286,427.19) 

บวก  ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่ำย 298,899.33  194,554.68 

หกั   เงินจ่ำยช ำระ (3,090,918.41)  (2,000,509.20) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 15,447,622.83  11,130,291.32 

หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (8,597,777.55)  (6,122,468.53) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ สุทธิ 6,849,845.28  5,007,822.79 

 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 แสดงได้

ดงัน้ี 

 

 

บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,709,963.65  1,322,780.25 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ 298,899.33  194,554.68 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 40,446.00  40,446.00 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ -  - 
           รวม 2,049,308.98  1,557,780.93 
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รำยละเอียดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ในงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
 และ 31 ธนัวำคม 2563  มีดงัน้ี 

 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 2564 

 

 

 31 ธนัวำคม 2563 
   ดอกเบ้ีย      ดอกเบ้ีย   
 รวม  รอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  รอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ 

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ-            
-ภำยในหน่ึงปี   9,381,623.80  (783,846.25)  8,597,777.55  9,120,483.02  (978,585.59)  8,141,897.43 
-เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 7,227,267.80  (377,422.52)  6,849,845.28  7,105,702.48  (474,263.81)  6,631,438.67 

รวม 16,608,891.60  (1,161,268.77)  15,447,622.83  16,226,185.50  (1,452,849.40)  14,773,336.10 

  

 

 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2564 

 

 31 ธนัวำคม 2563 
   ดอกเบ้ีย      ดอกเบ้ีย   
 รวม  รอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  รอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ 

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ-            
-ภำยในหน่ึงปี   6,633,671.80  (511,203.27)  6,122,468.53  5,794,323.38  (520,126.17)  5,274,197.21 
-เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 5,273,441.80  (265,619.01)  5,007,822.79  4,420,482.75  (224,739.93)  4,195,742.82 

รวม 11,907,113.60  (776,822.28)  11,130,291.32  10,214,806.13  (744,866.10)  9,469,940.03 

 

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำขำ้งตน้ บริษทัมีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือทรัพยสิ์นภำยใตส้ัญญำเช่ำเม่ือกำรส้ินสุดของสัญยำเช่ำซ่ึงบริษทั

จะตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
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18. เงนิกู้ระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม 2564 บริษทัฯ ไดล้งนำมในสญัญำกูเ้งินกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 70 ลำ้นบำทเพื่อ

เพ่ือซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนแห่งหน่ึง อตัรำดอกเบ้ียในเดือนท่ี 1- 24 อตัรำดอกเบ้ียร้อย

ละ เอม็แอลอำร์ ลบ 1.50 ต่อปี และ ในตั้งแต่เดือนท่ี 25 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ เอม็แอลอำร์ ลบ 1.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืน 72 

งวดเดือน โดยจดจ ำนองท่ีดิน 11 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ของบริษทั และ มีบริษทัยอ่ย เป็นหลกัประกนัเงินกู ้

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด - - -                    - 

บวกเงินกูย้มื 70,000,000.00                     - 70,000,000.00                      - 

หกั  ช ำระคืน - - -                    - 

ยอดคงเหลือ ปลำยงวด 70,000,000.00 - 70,000,000.00                     - 

หกั ส่วนท่ีครบก ำหนด-     

-ช ำระภำยในหน่ึงปี (10,879,310.96) - (10,879,310.96)                    - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร-สุทธิ 59,120,689.04 - 59,120,689.04                   - 

 

19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564  และ 31 ธนัวำคม 2563 และ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  
บำท 

  
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย  373,837.16  400,021.39  355,720.08  373,377.37 

ภำษีขำย – สุทธิ 
 

310,956.47  449,504.63  22,722.93  40,133.96 

รวม  684,793.63  849,526.02  378,443.01  413,511.33 
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20. ทุนเรือนหุ้น 

จ านวนหุน้สามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

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

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

12 มีนำคม 2558 – เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

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

รวม  800,000  80,000,000 

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

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

                            รวม  215,000,000  107,500,000 

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

12 มีนำคม 2558 – เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

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

รวม  800,000  80,000,000 

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

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

  215,000,000  107,500,000 
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21. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษีโดยกำรน ำรำยกำรท่ีมิใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำร

ส่วนท่ีไดรั้บกำรลดหยอ่นหรือยกเวน้ภำษีมำบวกหรือหกัตำมหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎำกรแลว้ 

อตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2563 และ 2562 ในอตัรำร้อยละ 20 ตำมล ำดบั และอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีใชอ้ตัรำร้อยละ 20 

21.1 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2564  2563  2564  2563 

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -  -  -  - 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (1,034,603.40)  (207,244.40)  (1,017,738.66)  (174,825.80) 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร-- 

เปล่ียนแปลงอตัรำภำษี 
 -  -  -  - 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก ำไร(ขำดทุน)  (1,034,603.40)  (207,244.40)  (1,017,738.66)  (174,825.80) 

21.2 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับ

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 บำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2564  2563  2564  2563 

ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชีก่อนหกัรำยไดท่ี้ไม่เสียภำษี (15,880,540.34)  (8,114,608.30)  (13,477,561.28)  (4,103,748.63) 

หกั  รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้ -    -   
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีบนัทึกเขำ้ส่วนเกินทุน        

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (15,880,540.34)  (8,114,608.30)  (13,477,561.28)  (4,103,748.63) 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีเงินได ้20%       - 
ผลกระทบทำงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,034,603.40)  (207,244.40)  (1,017,738.66)  (174,825.80) 
ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัในกำรค ำนวณก ำไรเพ่ือ
เสียภำษี;    

 
   

     - ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม -  -  -  - 
(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น-    งบก ำไร(ขำดทุน) (14,845,936.94)  (7,907,363.90)  (12,459,822.62)  (3,928,922.83) 
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21.3 องคป์ระกอบของสินทรัพยไ์ดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำร

ดงัต่อไปน้ี 

  
บำท 

  
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             
ลูกหน้ีกำรคำ้  200,518.59  113,255.96  192,019.05  113,255.96 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำน  1,707,450.25 

 
1,692,635.05 

 
1,516,160.60 

 
1,447,808.79 

ประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน  1,312,152.41  379,626.84  1,250,250.60  379,626.84 

รวม  3,220,121.25  2,185,517.85  2,958,430.25  1,940,691.59 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  639,894.00 

 
639,894.00 

 
607,034.40 

 
607,034.40 

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

 

22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  มีดงัน้ี 

 

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัตน้งวด 

8,225,960.99    6,616,436.00  7,239,043.99  5,881,569.00 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 529,895.00  1,609,524.99  455,819.00  1,357,474.99 

หกั จ่ำยเงินเกษียณอำย ุ (114,060.00)  -  (114,060.00)  - 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัส้ินปี 8,641,795.99  8,225,960.99  7,580,802.99  7,239,043.99 
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ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 บำท 

 ส ำหรับส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 476,128.00  414,403.00  410,934.00  358,002.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 53,767.00  42,737.00  44,885.00  36,127.00 

รวม 529,895.00  457,140.00  455,819.00  394,129.00 

 

บริษทัฯ ได้ว่ำจ้ำงนักคณิตศำสตร์ประกันภยัในกำรค ำนวณตำมมำตรฐำนกำรบัญชีก ำหนดโดยขอ้สมมติในกำร

ประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีส ำคัญท่ีใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินภำระผูกพัน

ผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน ตำมท่ีมี พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำนเพ่ิมค่ำชดเชย ใหก้บัลูกจำ้งท่ีลำออกมีอำยงุำน

ครบ 20 ปีข้ึนไปไดค้่ำชดเชย 400 วนั โดยขอ้สมมติในกำรประมำณตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีใช้กำร

ค ำนวณ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 

อตัรำคิดลด 2.68%  2.68% 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 0-28.00 %  0-28.00 % 

อตัรำมรณะ TMO 2017  TMO 2017 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีน ำมำวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด อตัรำกำร

เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือวำ่ขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวจำก

กำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีอำจเป็นไปได ้อยำ่งสมเหตุสมผล ส ำหรับปี 2564 มีดงัน้ี 

- ถำ้อตัรำคิดลดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ร้อยละ 1.0 ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนจะลดลง 0.67 ลำ้นบำท (เพ่ิมข้ึน 0.78 ลำ้นบำท) 

- ถำ้อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนจะเพ่ิมข้ึน 1.01 ลำ้นบำท 

(ลดลง 0.88 ลำ้นบำท) 

- ถำ้พนกังำนอำยยุนืข้ึน (สั้นลง) 1 ปี ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนจะเพ่ิมข้ึน 0.03 ลำ้นบำท (ลดลง 0.03 ลำ้นบำท) 
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ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ไดค้  ำนวณโดย

กำรใชว้ธีิเดียวกนักบัท่ีค  ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

23. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัได้น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำนส่วนงำน

ด ำเนินงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในท่ีไดร้ำยงำนต่อผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรในส่วนงำนด ำเนินงำนธุรกิจโรงพยำบำลอำชีวะเวชศำสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเครำะห์

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวในประเทศไทย 

 

ก ำไรขำดทุน จ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 
งบกำรเงินรวม (บำท) 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนำคม 2564 31 มีนำคม 2563 

 
โรงพยำบำล ตรวจวเิครำะห์  โรงพยำบำล ตรวจวเิครำะห์  

 อำชีวะเวช

ศำสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม รวม อำชีวะเวช

ศำสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม รวม 

รายได้: 
      

รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 39,444,941.79 3,050,156.67 42,495,098.46 46,298,705.93 3,358,751.98 49,657,457.91 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร (28,522,146.05) (3,335,332.19) (31,857,478.24) (34,818,628.16) (5,382,058.35) (40,200,686.51) 

ก ำไรขั้นตน้ 10,922,795.74 (285,175.52) 10,637,620.22 11,480,077.77 (2,023,306.37) 9,456,771.40 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย   (4,125,174.01)   (3,805,727.77) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร   (22,205,651.94)   (15,962,020.85) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ -       

    จำกกำรด ำเนินงำน   (15,693,205.73)   (10,310,977.22) 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืน       

รำยไดอ่ื้น   312,934.59   2,640,895.29 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน   (500,269.20) +  (444,526.37) 

ก ำไร (ขำดทุน)สุทธิก่อนภำษี   (15,880,540.34)   (8,114,608.30) 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได้

ไไได ้

  (1,034,603.40)   (207,244.40) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   (14,845,936.94)   (7,907,363.90) 
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23.1 สินทรัพยแ์ยกตำมส่วนงำน 

 

23.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในระหวำ่งงวดงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 15 รำย 
จ ำนวนเงินรวมประมำณ 31.04 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 73.17 ของรำยไดร้วม 
 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยส ำคญั ๆ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563  ซ่ึงจ ำแนกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

 บำท 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2564  2563  2564  2563 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 16,672,935.32  19,804,746.61  14,737,664.32  16,849,734.87 

ค่ำแพทยแ์ละค่ำพยำบำล 5,101,577.00  8,182,433.00  5,101,577.00  8,182,433.00 

วสัดุทำงกำรแพทย,์ ยำและเวชภณัฑ ์        

     และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 9,158,844.02  12,741,607.82  9,020,665.21  12,438,477.70 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 4,726,681.29  4,581,282.90  3,996,103.23  3,546,829.56 

 

 

 

 

 

 บำท 

 โรงพยำบำลอำชีวะเวชศำสตร์  ตรวจวเิครำะห์ส่ิงแวดลอ้ม  งบกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพย์ - สุทธิ            
อำคำรและอุปกรณ์ 139,834,256.92  142,215,066.33  6,981,529.83  7,712,107.89  146,815,786.75  149,927,174.22 
สินทรัพยส่์วนกลำง 1,078,610.23  1,099,051.99  -  -  1,078,610.23  1,099,051.99 

รวมสินทรัพย์ 140,912,867.15  143,314,118.32  6,981,529.83  7,712,107.89  147,894,396.98  151,026,226.21 
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25 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าต า่ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำม สญัญำเช่ำใชร้ถ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใชส้ ำนกังำนซ่ึง

ตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรในอนำคต ดงัตอ่ไปน้ี :- 

 บำท 

 บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  รวม 
ระยะเวลา      
ไม่เกิน 1 ปี 40,446.00  -  40,446.00 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  -  - 
มำกกวำ่ 5 ปี -  -  - 

รวม 40,446.00  -  40,446.00 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภำระผูกพนัของสัญญำเช่ำตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ เน่ืองจำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยรับรู้หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ด

ลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 

 

25.2 คดคีวาม 

คดีแพง่หมำยเลขด ำท่ี พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหวำ่งนำงสำวพชัรินทร์ อคัรพลสกลุ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิง

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

อินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์ แลบ็ จ ำกดั (มหำชน) นำยจำ้ง จ ำเลยท่ี 2 ซ่ึงนำยฐำปกรณ์ เหล่ำพร ไดข้บัรถไปชน 

เด็กหญิงพรนชัชำ อคัรพลสกลุ ถึงแก่ควำมตำย และโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562 ในฐำน

ควำมผิด ละเมิด เรียกค่ำสินไหมทดแทน ทุนทรัพย ์ 5,697,587.70 บำท คดีอำญำเป็นควำมผิดเฉพำะตน ศำลมีค ำ

พิพำกษำเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 เป็นคดีหมำยเลขแดงท่ี พ.967/2563 ใหจ้ ำเลยทั้งสองช ำระเงินใหแ้ก่โจทกเ์ป็น

จ ำนวนเงิน 1,680,274.00 บำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่ำวนบัตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษำยน 

2562 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จใหแ้ก่โจทก ์ โดยไดบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยและตั้งเป็นประมำณกำรหน้ีสินไวใ้น

งบกำรเงินแลว้ 
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26. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

26.1  นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีและ

เจำ้หน้ีกำรคำ้ บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 

(ก) ลูกหน้ีกำรคำ้ 
บริษทัฯ มีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำร

ก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ี

เป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ  จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำม
บญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

(ข) เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีควำม

น่ำเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจำรณำวำ่มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต ่ำ 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

บริษทัฯ ก ำกับดูแลควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องและรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ท่ีผูบ้ริหำร

พิจำรณำวำ่เพียงพอในกำรจดัหำเงินเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และลดผลกระทบจำก ควำมผนัผวนในกระแส
เงินสด 

ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 

(ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำก

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

(ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไม่มีรำยกำรคำ้กบัต่ำงประเทศ จึงไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำ

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

26.2  มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย    (ยกเวน้หน่วย

ลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม)  และเน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่น

ประเภทระยะสั้นมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯ จึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำม

รอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด

หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

 

27. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
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