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บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) “ NEW ” 

 

 

สาส์นจากประธานบริษัทฯ 
 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพรัก, 

   ปี พ.ศ.2558 นี้เป็นปีก่อตั้งโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ครบ 30 ปี ทั้งนี้โดยเริ่มต้นจากการก่อตั้ง โรงพยาบาล
เอกชนขนาด 25 เตียงเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี และปัจจุบันโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น -วัฒนา ได้กลายเป็น
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียงที่มีคุณภาพ ดูแลรักษาผู้ป่วยของเราในมาตรฐานสากล จึงนับได้ว่าการลงทุนลงแรงของ
ทีมงานที่มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการและการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเป็นผลพอใจยิ่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาเชิงวิชาการและการลงทุนขยายเครื่องมือท่ีทันสมัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของเรา 
 ปัจจุบันโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนาได้ผ่านการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) ซึ่งหมาย
รวมถึงมาตรฐานการบริการผู้ป่วยไปสู่ความเป็นเสิศในระดับสากล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทีมงานของเราได้ร่วมมือกันพัฒนา
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมของเรา โดยการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นและผู้มี
อุปการะคุณทุกท่าน ขณะเดียวกันโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ยังได้เตรียมตัวตอบรับการขยายตัวของภูมิภาคอีสาน
ตอนบนและการมาถึงของ AEC  หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการภาคการบริการทาง
การแพทย์และการพยาบาลครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ 
 ฉะนั้น การท างานร่วมกับโรงพยาบาลอื่นๆทั้งจากส่วนกลางและต่างประเทศ ตลอดจนการขยายการบริการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จึงนับว่าเป็นเรื่องส าคัญต่อธุรกิจ อาทิ การช่วยฝึกพยาบาล และเจ้าหน้าที่
ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในนครหลวงเวียงจันทน์ และให้แพทย์ต่างประเทศมาดูงานบริหารจัดการของโรงพยาบาล เป็นต้น 
 ความมุ่งมั่นของทีมงานวัฒนาในการสร้างระบบความปลอดภัยและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนร่วมสร้าง
บุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลให้เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาล
นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ไปสู่การความเป็นส่วนหน่ึงของ Medical Hub ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อคนไทยและ
ชาวอาเซียนจักได้รับการดูแลสุขภาพท่ีดี รวดเร็ว ปลอดภัย และราคายุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรโลกชาติอื่นๆ 
 สุดท้ายนี้ ประเด็นท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือการพัฒนาทั้งเชิงเทคนิคและบุคลากร ท าให้เราสามารถขยายธุรกิจการพยาบาล
ไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านในยุค AEC เพื่อขยายผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ยิ่งข้ึน 
 
 
 

                                         ขอแสดงความนับถือ 

                                                         
                                                                        (รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล) 
                                                                     ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                                                                         บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน)
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เรื่อง      รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้น 
           ของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
           ข้าพเจ้า รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด 
(มหาชน) ขอรายงานให้ท่านทราบว่าตามที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะ 
กรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน  การควบคุม  การตรวจสอบและ
การบริหารภายในบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้กระท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปกป้อง
ผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อย จากการตรวจสอบก ากับการ บริหารของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ใน
ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้ง หมด 4 ครั้ง โดยมีการด าเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการจัดท างบการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี รวมถึงทบทวนนโยบายบัญชีของบริษัทว่า
ถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัด 
ท าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่
ส าคัญอย่างเพียงพอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความ
เหมาะสมและถูกต้องของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทให้
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการ
เกี่ยวโยงระหว่างกัน ไม่พบว่ามีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล 
ประโยชน์ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อก าหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

5. คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2558 และได้เสนอให้คณะ 
กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติและนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน  
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712 และ 7750  แห่งส านักส านักงานปีติเสวี  

 
               จึงขอยืนยันรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี  2558  ไว้  ณ  ที่นี้ด้วย 

 
                                                                          ขอแสดงความนับถือ 
    

 
                   
                                                                    (รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวส ารวจ) 
                                                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                         บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
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1.    ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1  บริษัท 
 บริษัทวัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100   
เตียง ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น – วัฒนา  เริ่มเปิดบริการเมื่อปี 2528  

ตั้งอยู่ที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000 เลขที่
ทะเบียนบริษัท 0107537002095 โทรศัพท์ 0-4224-1031-3 และ0-4224-6181-3 โทรสาร0-42 24-1956  
E-mail Address : admin@wattanahospital.net  Website : www.wattanahospital.net  มี ทุ น จ ด
ทะเบียน 100 ล้านบาท โดยเรียกช าระแล้ว 100 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน  10,000,000 หุ้นละ 10 บาท 
          ในปี 2537 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น 55 % ในบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง ในจังหวัดหนองคาย ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลหนองคาย –วัฒนา  ในปี 
2545 บริษัทฯ ได้ลดสัดส่วนการ ถือหุ้นลงเหลือ 15%  และในปี 2546 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นที่เหลือออกหมด 
 

1.2  จ านวนและชนิดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้น 
                  ไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
                 - ไม่มี –  
 
        1.3  บุคคลอ้างอิง 

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ : 0-2229-2800   โทรสาร : 0-2229-2888 

  

(ข) ผู้สอบบัญชี 
นางสาวชวนา  ววิัฒน์พนชาติ  และ นางสาววัญเพ็ญ  อุ่นเรือน  บริษัท ส านักงานปีติเสวี 
8/4  ชั้น 1,3  ซอยวิภาวดี 44 (ซอยอมรพันธ์)   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร     
กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์ : 0-2941-3584-6  โทรสาร :  0-2941-3658 

  

(ค) ที่ปรึกษากฎหมาย 
นายวิบูลย์ อัศวเรืองชัย 
เลขที่ใบอนุญาตว่าความ 872/2533 
87 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ : 081-601-7734 

 

 

mailto:admin@wattanahospital.net
http://www.wattanahospital.net/
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2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท                                                                                                                                                              
(หน่วย : พันบาท) 

 

สินทรัพย์ ณ วันสิ้นป ี       ปี2558       ปี2557 ปี2556 
สินทรัพย์รวม 467,431 452,130 426,659 

หนี้สินรวม 148,555 142,758 123,792 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 318,876 309,372 302,867 

ผลการด าเนินงาน มกราคม - ธันวาคม    
รายได้จากการการให้บริการ 317,268 285,176 264,902 

รายได้รวม 325,385 289,847 268,681 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 239,140 268,771 248,605 

ก าไรก่อนต้นทุนรายได้ทางการเงินและภาษรีายได้ 21,426 21,076 20,075 

ดอกเบี้ยจ่าย 3,811 6,737 5,767 

ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 17,615 14,340 14,309 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 13,003 11,097 10,882 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1.30 1.11 1.09 

จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 10,000 10,000 10,000 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 31.89 30.94 30.29 

อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.05 1.05 0.82 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 27.18 26.58 25.01 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 4.00 3.83 4.05 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 2.83 2.53 2.56 

อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุน้ (%) 4.14 3.63 3.66 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.47 0.46 0.41 

อัตราการเจรญิเติบโต - เพิ่มขึ้น (ลดลง)    

สินทรัพย์รวม (%) 3.38 5.97 0.84 

หนี้สินรวม (%) 4.06 15.32 -5.33 

รายได้จากการขาย (%) 11.25 7.65 5.41 

ก าไรสุทธิ (%) 17.18 1.98 137.69 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง 
แห่งแรกของจังหวัด อุดรธานี โดยให้บริการทางการแพทย์ทุกแผนกในระดับตติยภูมิ โดยแบ่งการ
ประกอบธุรกิจเป็นแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เป็นหลัก  
 
 3.2 สัดส่วนของรายได้ 

             โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผู้ป่วย 

แยกรายได้ตามประเภทผู้ป่วย 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 % ปี 2557 % ปี 2556 % 

ผู้ป่วยนอก 127.77 39% 112.10 39% 103.50 39% 

ผู้ป่วยใน 131.60 40% 121.70 42% 119.31 45% 

ผู้ป่วยประกันสังคม 57.90 18% 53.44 18% 43.56 16% 

รายได้อื่นๆ 8.117 3% 2.61 1% 1.50 1% 

 325.38  289.85  267.86  

            

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทการให้บริการ 

ประเภท ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
(1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 317,268 97.51 285,176 98.39 264,902 98.59 
      -  รายได้ค่ายาและเวชภัณฑ ์ 94,138 28.93 76,564 26.42 65,280 24.30 
      -  รายได้ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 61,613 18.94 63,214 21.81 52,376 19.49 
      -  รายได้ค่าห้องพัก 25,189 7.74 25,534 8.81 25,823 9.61 
      -  รายได้ค่าวินิจฉยัโรค และ
รักษาพยาบาล  

120,502 37.03 105,743 36.48 106,285 39.56 

      -  รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
โรงพยาบาล 

15,825 4.86 14,121 4.87 15,138 5.63 

       
(2)  รายได้อื่น ๆ  8,117 2.49 4,670 1.61 3,778 1.41 
      -  ดอกเบี้ยรบั   1,056 0.32 1,075 0.37 1,180 0.44 
      -  รายได้อื่น 7,061 2.17 3,595 1.24 2,598 0.97 
รวมรายได ้ 325,385 100.0 289,847 100.0 268,681 100.0 
อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได้รวม - 12.26 - 7.88 - 5.64 
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3.3 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในปีท่ีผ่านมา 
- ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ขั้น eR-caaoRtedcdderc จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล )องค์การมหาชน(  

-เปิดให้บริการคลีนิกพิเศษ ผู้มีบุตรยาก (IcfRodelR Clecea) 
-ปรับปรุงระบบ Icfromcderc TRahcrlrgy ทั้งระบบของโรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย 

 
3.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันภายในอนาคต 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรม 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปัจจุบัน

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษาหลากหลายที่ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เช่น สิทธิส่งเสริม
สุขภาพถ้วนหน้า, ประกันสังคม, และสิทธิราชการ ท าให้กลุ่มผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา 
พยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนมีจ านวนลดลง 

 

ข้อได้เปรียบของบริษัท 
บริษัทฯมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจกว่า 30 ปีท าให้เป็นที่รู้จักและได้รับ

ความมั่นใจจากผู้ป่วยและมีฐานผู้ป่วยเดิม ซึ่งขยายตามจ านวนประชากร ประกอบกับการที่
บริษัทฯ ถูกก่อตั้งโดยทีมแพทย์ ท าให้สามารถเข้าใจและรักษาระดับของคุณภาพการ
รักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
และระบบคุณภาพท่ีเน้นผู้ป่วยเป็น จุดศูนย์กลางมาโดยตลอด  

 

ข้อเสียเปรียบของบริษัท 
การที่บริษัทฯตั้งอยู่ในต่างจังหวัดท าให้การจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้

ประกอบวิชาชีพอ่ืนที่จ าเป็น ไม่สะดวกเท่าบริษัทฯในกรุงเทพ 
 

2. สถานภาพในการแข่งขันของโรงพยาบาล 
ภาวะการตลาดและการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในพ้ืนที่ที่บริษัทตั้งอยู่นั้น มี

โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นคู่แข่งอยู่ 3 ราย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร (ขนาด 100 เตียง), 
โรงพยาบาลเอกอุดร (ขนาด 100 เตียง), และโรงพยาบาลขอนแก่นราม (ขนาด 200 เตียง) มี
การแบ่ง segment ของตลาดที่ชัดเจน คือโรงพยาบาลเอกชนแห่งอ่ืนในจังหวัดอุดรธานีล้วน
ก าหนด เป้าหมายที่ลูกค้ากลุ่มบน แต่บริษัทก าหนดเป้าหมาย ที่ลูกค้ากลุ่มกลางถึงบน ท าให้
การแข่งขันเกิดขึ้นในการขยายจ านวนลูกค้ากลุ่มบนนั่นเอง ในปีที่ผ่านมาการแข่งขันดังกล่าวมี
ระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการ ขยายตัวของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาในจังหวัดซึ่งเป็นที่
ยอมรับในกลุ่มบน ท าให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันโดย
เพ่ิมความเชื่อมั่นผ่านระบบคุณภาพของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองระดับประเทศพร้อมกับ
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การใช้กลไลราคาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันบริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ด้านต้นทุนท าให้สามารถมีความยืดหยุ่นด้านราคาได้มากกว่าคู่แข่ง  

 
4.  ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
(ก) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล  
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯได้รับรายได้จากโครงการ
ประกันสังคม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใน นโยบายการจ่ายเงิน หรือการลดค่าเหมาจ่ายรายหัว จะท า
ให้กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ 

 
(ข) ความเสี่ยงจากพ่ึงพาบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
แพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน โดยเฉพาะบริษัทฯตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 
ท าให้การจัดหาและคัดสรรแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพมีข้อจ ากัด 
 

      ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(ก) ความเสี่ยงจากการรับช ารับหนี้ล่าช้า 
เนื่องจากในสองสามปีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มของลูกค้าใช้สิทธิการรักษาแบบประกันเพ่ิมมากขึ้นมาก  
ท าให้จ านวนยอดหนี้เพ่ิมสูงขึ้น และมีโอกาสท าให้การรับช าระล่าช้าซึ่งจะส่งผลกระทบกับกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ และเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญตามมา 

 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
(ก) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 50% 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุลถือหุ้นในบริษัทจ านวน 5,733,274 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 57.33 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงท าให้กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุล สามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติใน 
เรื่องอ่ืนที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฏหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนด 
ต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

            
(ข) ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทจ านวน 7,020,774 หุ้น หรือร้อยละ 70.21 ถือโดยผู้ถือหุ้น
เพียง 7 ราย และท าให้เหลือหุ้นจ านวน 2,979,226 หุ้น หรือร้อยละ 29.79 ที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (free float) ท าให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนักและ ผู้ลงทุน
ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึง เพ่ือการซื้อขายได้ปกติ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขาย
หุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ  
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5.  โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

5.1 ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมจ านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบัน ดังนี้ 

 

 30 ธันวาคม 2558 
  จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นางสาวณัฐธิรา   ตั้งสืบกุล 2,382,842 23.83 
2 นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 1,587,250 15.87 
3 นางสาวพัลลภา วิทยากร 1,017,000 10.17 
4 นายพิพัฒน์   ตั้งสืบกุล 807,282 8.07 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 533,086 5.33 
6 นางวัลลีย์ สังข์ศิริ 497,000 4.97 
7 นางสาวมนต์ทิชา อัชชพันธ์ 495,000 4.95 
8 นางสาวอรวรรณ เอ้ืออัมพร 491,675 4.92 
9 นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธ ารง 460,300 4.60 
10 นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล 428,875 4.29 

หมายเหตุ  ข้อมูลรายงานการกระจายหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2558 
 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 
5.2.1 การจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดังนี้ 

 
รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 
2. พญ. ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 
3. นพ. สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 
5. นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ กรรมการอิสระ 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้ 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยสองลายมือชื่อของกรรมการบริษัท  
ประกอบด้วย  รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล, พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล, นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว และนางสาวบังอร 
ตั้งสืบกุล และประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 

ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น 

5. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาบที่วางไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

6. ด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
7. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส 
8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ

คณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ                                   

        1 .  รศ.ดร.พูนศักดิ์             ไวส ารวจ          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                   2.   นางสาวสุดา                สันติเสวีกุล       กรรมการตรวจสอบ 
                   3.   พญ. อลิศา      เนรมิตตกพงศ์     กรรมการตรวจสอบ 
                   4.   นางสาวภัทรภร            พรมทอง                เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม  3  เดือน / ครั้ง มีหน้าที่ 

1. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางแผน รายงานผลและประเมินผลและปัญหา
ของ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

2. ให้ค าแนะน าในการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบบัญชีถึง
ปัญหาทีผู่้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระส าคัญ 

3. พิจารณาทบทวนให้ค าปรึกษาผลการตรวจสอบและข้อเสนอของทั้งผู้สอบบัญชี  และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  ติดตามการด าเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะเพ่ือรายงานต่อกรรมการบริษัททราบ 

4. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
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5. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัท 
6. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อก าหนดของ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์               

 
การสรรหากรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 3 ท่าน  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คือต้องมีคุณสมบัติ (ตามข้อ 16 
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551) ซึ่งประกอบด้วย  

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวน หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ,  
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจ าหรือผู้มี อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท,  

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท,  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่าง อิสระของตน,  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี,  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี,  

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท,  
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท,  
(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการให้
ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 

 
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่ เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด,  

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ,  
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 
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คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล   ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ กรรมการพิจาณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ 
1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และน าเสนอ

ขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น 
2. พิจารณาและอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมที่เกิดจากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล           ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล            กรรมการบริหาร 
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว           กรรมการบริหาร 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล            กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท  
โดยสรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณโครงสร้างการบริหารงานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการ

ด าเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณา และ อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. ด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 

3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และ
การเลิกจ้าง 

4. ด าเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 
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การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2558 

 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
 คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
1. รศ. ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล 4/4 - 
2. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว 3/4 - 
3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล 4/4 - 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล 4/4 - 
5. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ  3/4 - 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ 4/4 4/4  
7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล 4/4 4/4 
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์ 2/4 2/4  

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ชื่อ สกุล กรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบ แทน

ประจ า 

เบี้ยประชุม 

(บาทต่อปี) 

โบนัส

กรรมการ/ 

บ าเหน็จ 

สิทธิประโยชน์

อื่นๆ 

รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ ไม่ม ี 161,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว รองประธานกรรมการ ไม่ม ี 49,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ ไม่ม ี 66,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

นส.บังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ ไม่ม ี 66,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพญ็ กรรมการอิสระ ไม่ม ี 17,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ กรรมการอิสระและ    

ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 

ไม่ม ี 46,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

นส.สุดา สันตเิสวีกุล กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

ไม่ม ี 23,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

พญ.อลิสา เนรมติตกพงศ ์ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

ไม่ม ี 12,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
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ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการและผู้บริหาร 
 ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงิน
สมทบส ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอ่ืน และผลประโยชน์หลังออกจากงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร จ านวน 12 
ท่านรวมทั้งสิ้น 20.658 ล้านบาท 
 
ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

- เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ  

2-6 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุงาน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับผู้ บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 1.057 ล้านบาท 

 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจ าปี 2558 เท่ากับ 620,000 บาทต่อปี ให้แก่บริษัทส านักงานปิติ 
เสวี จ ากัด  ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (cuted fRR) ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีบุคคล หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   
หมายเหตุ สัดส่วนในการถือหุ้นบรษิัท (%) ได้จากข้อมลูรายงานการกระจายหุ้นจากศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ช่ือ-สกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนในการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

    ผู้บริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
1)  รศ.ดร.พิพัฒน์  ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

72 - ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่าง ประเทศ    
   ประเทศฝรั่งเศส  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non-  
   finance Directors 

8.07 - 2528-ปัจจุบัน -ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด  
(มหาชน) และผู้อ านวยการใหญ ่

2) นายแพทย์สิทธิชัย  อังกลมเกลยีว 
     กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

62 -  แพทย์ศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล  
-  วุฒิบัตรช านาญการ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) 

2.70 - 2529-ปัจจุบัน - ผู้อ านวยการแพทย ์
- ศัลยแพทย์ประจ าโรงพยาบาล 
- กรรมการ 

3)  แพทย์หญิงศุภวรรณ  ตั้งสืบกลุ 
     กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 
 

70 -  แพทย์ศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation    
   Program (DAP) 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non- 
   finance Directors 

15.87 ภรรยา (1) 2528-ปัจจุบัน - รองผู้อ านวยการแพทย ์
- ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
- กรรมการ 

4) นางสาวบังอร   ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

76 - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์   
   และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation    
   Program (DAP) 

0.005 พี่สาว (1) 2528-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
- กรรมการ 

5) นางสาวจรยิา ฉัตรสกุลเพ็ญ 
    กรรมการบริษัท 

39 -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา เมโทร
โปลิแทน สหรัฐอเมริกา  

0 - 2557-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 

-กรรมการ 
-ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย) 
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ช่ือ-สกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน
การ 

ถือหุ้น
บริษัท  (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

     ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
6) รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวส ารวจ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

63 - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดับ 2)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
-  Doctoral  de I’ University  de Paris II                   
   (Drait  Sadministratif) (Mention  tres  bien)  
   1981 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director  
   Accreditation  Program  (DAP) 

- - 29 ก.ค.47-
ปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์     
  มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิต 
- ผู้บรรยายวิชาปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 

ระดับ บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2536-ปัจจุบัน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7)  นางสาวสดุา   สันติเสวีกุล 
     กรรมการตรวจสอบ    

65 - ปริญญาตรีสาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program  (DAP) 

0.002 - 2543-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ 

8)  พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศ ์
     กรรมการตรวจสอบ 

39 - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วุฒิบัตรช านาญการ สาขาวิสญัญีแพทย์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- - 8 มิ.ย.51-ปัจจุบัน - วิสัญญีแพทย์ ประจ าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 
(2548-ปัจจุบัน) 

- กรรมการตรวจสอบ 
9)  นางดรุณี   เวียงหก 
    ผู้จัดการฝา่ยบุคคล     

49 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  การบัญชี 
  ร.ร. อุดรพาณิชยการ-ช่างกล   

- - 2528-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด 
(มหาชน)  

10) นางจุฑารัตน์  ไกรศรีวรรธนะ 
     รองผู้อ านวยการบริหาร 

65 - สาธารณสุขศาสตร์ เอกบริหารสาธารณสุข 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
  วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

- - 2540-ปัจจุบัน -พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาน 
 บริการสาธารณสุข 
-รองผู้อ านวยการบรหิาร 
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11) นางสาวอรณุี โพธ์ิทิพย์ 
     หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

45 - ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

- - 2537-ปัจจุบัน - หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

12) ดร.ณัฐธิรา  ตั้งสืบกลุ 
     หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

38 -ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , 
-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการจัดการ, 
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, 
 มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย 
-ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ, 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
-วุฒิบัตร ISO Auditor Certificate 

23.83 บุตรี (1,3) 2547-ปัจจุบัน -หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

13) นส.ภัทรภร พรมทอง 
    เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

30 -ปริญญาตรสีาขาวิศกรรมแปรรูปอาหาร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง 

- - 2552-ปัจจุบัน -เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
6.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ   

บริษัทให้ความส าคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพ่ือให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯได้ บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการด าเนินกิจการและการเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินธุรกิจค านึงถึงความเสี่ยงโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   บริษัทมี
การก าหนดจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติ 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้น, การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการจัดท ารายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ Glrbcl eRprodecg IcedecdevR (GeI) เพ่ือน าเรื่องของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานปกติ (CSe-ec-poraRss) ก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 
6.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดประชุมที่ห้องประชุมของบริษัทฯ   ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วัน  กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  ให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนเข้าประชุมโดยมีใบมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นจะ
มอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  และ
ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร มีการบันทึกการประชุม ถูกต้องครบถ้วน 

 
6.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

       บริษัท  ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าในหรือนอกบริษัท 
             ผู้ถือหุ้น         บรษิัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

           โดยยึดมั่นในบรรษัทภิบาล  
  พนักงาน         บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

       คู่ค้า             บริษัทได้มีการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า 
       เจ้าหนี้           บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงการช าระเงิน 
       ลูกค้า            บริษัทให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันและมีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ คอย   
                          รับข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
      คู่แข่ง             บริษัทปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 
      สังคม/ชุมชน    บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
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6.4  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้น าเสนอประเด็นส าคัญให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอ
ข้อมูลส าคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมายข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัท มีการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท และเสนอแนะความ 
คิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งได้บันทึกส่วนที่ส าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
 

6.5  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
 คณะกรรมการมีการก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท และคอยดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดต่อกิจการและความม่ันคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และ
มีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

 คณะกรรมการมีการแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และเป็นอิสระต่อกัน 

 คณะกรรมการก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติของ
ธุรกิจเท่านั้น  เว้นรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อก าหนดของ กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ 

 

6.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือไม่ให้ผู้บริหาร

และผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต . และตลาดหลักทรัพย์ 

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ห้ามผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในเปิด 
เผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง  1  เดือน ก่อนงบการเงิน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

6.7 จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงาน 

เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามเป็นประจ า รวมถึง
ก าหนดบทลงโทษไว้ด้วย 

 
6.8   การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
     บริษัทมีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้นจ านวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นประมาณ  1/3  
ของกรรมการทั้งหมด 
 

6.9  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
                ประธานกรรมการกับผู้อ านวยการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน  
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6.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร          
บริษัทได้ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ าปี  
 
6.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน  620,000.-  บาทต่อปี ให้
บริษัทส านักงานปีติเสวี จ ากัด โดยเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Auted fRR) ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มี
บุคคล หรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 

6.12 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการเรียกประชุมพิเศษ เพ่ิม

ตามความจ าเป็นโดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม 
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและมีการบันทึกและเก็บรายงานการประชุมพร้อม
ตรวจสอบได ้
   

6.13 คณะอนุกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน (ดัง

รายนาม คณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการ) และกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน (ดังรายนามคณะกรรม การ
ตรวจสอบในหัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการ) 

 

6.14 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ได้ก าหนดหน้าที่อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ติดตามควบคุม และผู้บริหาร

ไว้เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันได้ และมีการควบคุมภายในเกี่ ยวกับระบบการเงิน มี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ  
         บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบบริษัทฯ เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน 
รวมทั้งมีการประเมินผลงานของพนักงานทุก 6 เดือน เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ  มีการอบรมทาง
วิชาการเพ่ือเพ่ิมความช านาญและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

6.15  การบริหารความเสี่ยง 

        คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาผลการตรวจสอบ 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้จาก การควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบ
การติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร ทั้งนี้เพ่ือ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Grrt CroprocdR GrvRocccaR) คณะกรรมการได้จัดให้มีบริษัทฯภายนอก  
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มาช่วยตรวจสอบภายในเพ่ิมเติม (IcdRoccl Auted AssesdccaR) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายใน อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 
6.16 รายงานของคณะกรรมการ 

          คณะกรรมการบริหารบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ซึ่ง
ได้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอใน
หมาย เหตุประกอบงบการเงิน 
          ส่วนระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับน่าพอใจ และสร้ างความเชื่อถือได้ดัง 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

          
6.17 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
          คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทันเวลาโปร่งใสตามข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ 042-325999  หรือที่ 
e-mail : admin@wattanahospital.net โดย ได้ มอบหมายให้ นางสาวภัทรภร  พรมทอง เป็ นผู้
ประสานงาน 

 

          6.18 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดไว้เป็น

ลายลักษณ์ อักษรในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบาย
ส าคัญดังนี้ 
1. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ยวข้องของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจ านวน
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบใน
การประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ดังกล่าวด้วย 

2. บริษัทมีข้อก าหนดห้ามน าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่
ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 
เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา  24 ชั่วโมง นับ
แต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการ
กระท าผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคัญคนใด
กระท าผิดวินัยจะได้รับโทษ ตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการ
เลิกจ้าง 

 

mailto:admin@wattanahospital.net
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ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 แล้ว และ
เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป 

 
6.19 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 (ซึ่งในปี 2559 ได้ปรับ
เปลี่ยนเป็น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายถึงร้อยละ 50 จึงปรับให้เป็นไป ตามการ
ปฏิบัติได้จริงของ บริษัทฯ) ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้วของ บริษัทฯหากไม่มี
เหตุจ าเป็นอ่ืนใดและ การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล ให้น าปัจจัยต่างๆที่ส าคัญมาพิจารณา ประกอบด้วย เช่น ผลการ
ด าเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ  
    การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 
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7. รายการระหว่างกัน 
     ที่ผ่านมีรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนระหว่างบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 21 

ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด และรายการกู้เงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
ดังนี้ 

 
(1) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ซึ่งไม่มีบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งถือ
หุ้นใน บริษัทดังกล่าวเกินร้อยละ 10 โดยรายการระหว่างกันประกอบด้วย รายการส่งผู้ป่วยเพ่ือรับการ
รักษาพยาบาลระหว่างกัน, การซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการก าหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไข ปกติธุรกิจ
เป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 
6 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เป็นเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ คือ ได้รับผู้ป่วยส่งมารักษาต่อ
จาก บริษัท 21ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่คนละจังหวัดกับบริษัทฯ และยังได้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคลังยาและเวชภัณฑ์พร้อมทั้งเพ่ิมอ านาจต่อรองกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์ต่างๆด้วย  
 
(2) การท ารายการระหว่างกันกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีเมดิคอล เทรดดิ้ง ซึ่งมีหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกันนั้น 
เป็นรายการที่ทางบริษัทฯเป็นผู้จ าหน่ายเวชภัณฑ์และบริการเอ็กซเรย์แลปทั่วไปโดยก าหนดราคาที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขปกติธุรกิจ โดยลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 
แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่บริษัทฯคือบริษัทดังกล่าวนี้มารับบริการจาก
บริษัทฯ 
  
(3) รายการกู้เงินจากกรรมการและพนักงานของบริษัทฯมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดและมีเงื่อนไขที่เหมาะสมทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดเผยลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปีไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้วรายการการกู้เงินจากกรรมการเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ในช่วงมีความจ าเป็นใน
การเพ่ิมกระแสเงินสดเพ่ือลงทุนแต่เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงินเดิมที่บริษัทฯ เคยใช้
บริการท าให้ต้องกู้เงินจากกรรมการและพนักงานของบริษัทฯเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกิจการ  
 

ชื่อและลักษณะความ 
สัมพันธ ์

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 
สมเหตุสมผล 

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 
เป็นกรรมการบริษัท และ
ถือหุ้นในบริษัทร้อย ละ 
15.87 

บริษัทฯกู้ยืมเงิน 
จากกรรมการ 
บริษัท 

เงินกู้ยืม 
ยอดยกมาต้นงวด  
เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนในระหว่างงวด 
กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี  
ยอดคงค้างยกไปปลายงวด  
ดอกเบี้ยจ่าย 
จ่ายช าระในระหว่างปี 2558  

 
4.00 
0.00 
0.00 
4.00 
 
0.29 

บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อ 
สร้างหอผู้ป่วยช้ัน7 โดยเงินกู้ยืม
ดังกล่าว ติดเง่ือนไข ของสถาบัน
การเงินมิให้คืนเงินกู้ แก่กรรมการ
จนกว่าจะช าระหนี้ แก่สถาบัน
การเงินจนหมดเสียก่อน 

นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกลุ 
เป็นพนักงานและถือหุ้น
ในบริษัทร้อยละ 23.83 

บริษัทฯกู้ยืมเงิน 
จากพนักงาน 
บริษัท 

เงินกู้ยืม 
ยอดยกมาต้นงวด  
เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนในระหว่างงวด 
กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี  
ยอดคงค้างยกไปปลายงวด  
ดอกเบี้ยจ่าย 
จ่ายช าระในระหว่างปี 2558   

 
5.00 
2.00 
0.00 
3.00 
 
0.33 

บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อ 
สร้าง หอผู้ป่วยช้ัน 7 โดยเงินกู้ยืม
ดังกล่าวติดเง่ือนไข ของสถาบัน
การเงินมิให้คืนเงินกู้ แก่กรรมการ
จนกว่าจะช าระหนี้ แก่สถาบัน
การเงินจนหมดเสียก่อน 
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7.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
  ในการท ารายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ  บริษัทฯ จะก าหนด

ราคา และเงื่อนไขต่างๆ โดยค านึงถึงราคาปกติธุรกิจและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทั้งนี้รายการระหว่างกันและเงื่อนไขจะถูกน าเข้ารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความ
จ าเป็นและเหมาะสมของรายการ 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่
ส าคัญของบริษทัฯ โดยที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 

 

7.2 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
  บริษัทฯคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีการท ารายการซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ

กับ บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ในเรื่องของการรับผู้ป่วยส่งต่อเพ่ือการรักษาพยาบาลอยู่ และกับห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บีเมดิคอล เทรดดิ้ง เพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

ส าหรับเงินกู้กรรมการบริษัทฯ นั้นไม่มีนโยบายที่จะท ารายการดังกล่าวเพ่ิมเติม นอกจากใน กรณี
จ าเป็น เช่น บริษัทฯประสบภาวะขาดสภาพคล่อง โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการดังที่กล่าวไว้แล้วใน
ข้างต้น และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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8. การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-

วัฒนา” 
    การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

8.1 ภาพรวม  

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้รวมในปี 2558 เท่ากับ 325.385 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 12 ซึ่งมีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้นี้เกิดจากการเพ่ิมศักยภาพให้การ
รักษาพยาบาล และเปิดคลีนิกพิเศษ ต่างๆมากข้ึน ท าให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนจากผู้ป่วยกลุ่มนี้  

ในปี 2558 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) จ านวน 40.697 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 จากปีที่แล้ว  

 
จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 13.003 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีที่แล้ว 

 
เหตุการณ์ที่ส าคัญในปี 2558 
1. ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ขั้น eR-caaoRtedcdderc จากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
2. เปิดให้บริการคลีนิกพิเศษ ผู้มีบุตรยาก (IcfRodelR Clecea) 
3. เปิดให้บริการคลีนิกโรคไต 
4. เปิดให้บริการคลีนิกพิเศษ พัฒนาการเด็ก 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศน์ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย 

 
8.2 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินส าหรับปี 2558 และความสามารถในการท าก าไร 

รายได้จากการด าเนินงาน 
(ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง 
รายได้ค่ารักษาพยาบาล 317.268 285.176 11% 
รายได้อ่ืน 8.117 4.670 74% 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 325.385 289.847 12% 

 
ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานรวมจ านวน 325.385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.538 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 12 จากปีที่แล้ว ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและคลีนิกเฉพาะทางอ่ืนๆ 

 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
(ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 239.140 214.059 12% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 64.819 54.712 19% 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา 303.959 268.771 13% 
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ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลจ านวน 239.140 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 25.081 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12 จากปีที่แล้ว ต้นทุนค่ารักษาเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของแพทย์และทีมวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้การรักษาของโรงพยาบาล และประมาณครึ่งหนึ่งของต้นทุนที่
เพ่ิมขึ้นนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยประกันสังคม ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที่ปีนี้เท่ากับ 64.819 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 10.107 ล้านบาทจากปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  

 
วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
(ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง 
EBITDA 
อัตราก าไร EBITDA 

40.697 
13% 

37.184 
13% 

9% 

EBIT 
อัตราก าไร EBIT 

22.419 
7% 

19.676 
7% 

14% 

ก าไรสุทธิ 
อัตราก าไรสุทธิ 

13.003 
4% 

11.097 
4% 

17% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1.30 1.11 17% 

 
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว คือในปี 2558 มี EBITDA เท่ากับ 40.70 ล้านบาท 
โดยอัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เท่ากับปีที่แล้วคือร้อยละ 13  

 
งบดุลและกระแสเงินสด 
งบดุล 
(ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง 
สินทรัพย์รวม 467.431 452.130 3% 
หนี้สินรวม 148.555 142.758 4% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 318.876 309.372 3% 

 
ในปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพ่ิมร้อยละ 3 ท าให้มีสินทรัพย์รวมในปี 2558 เท่ากับ 467.431 ล้าน
บาท ขณะที่หนี้สินรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ท าให้มีหนี้สินรวมเท่ากับ 148.555 ล้านบาท ท าให้ส่วนของผู้ถือ
หุ้นในปี 2558 เท่ากับ 318.876 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
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กระแสเงินสด 
(ล้านบาท) ปี 2558 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 39.982 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (18.284) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (9.849) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 11.849 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 20.433 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 32.283 

 
ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 4.858 ล้านบาท โดยบริษัทมี เงินสด
สุทธิยกมา ณ วันต้นงวดจ านวน 15.575 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือ เท่ากับ 20.433 
ล้านบาท  

 
 8.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

 ปี 2558 ปี 2557 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.64 7.03 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.14 51.20 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 36.84 36.64 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 9.77 9.83 

 
ในปีที่ผ่านมาพบว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อย แต่ยังค่อนข้างสูงเนื่องจากมีคู่สัญญาที่ 

เกี่ยวกับภาคส่วนของรัฐที่มีระยะเวลาช าระหนี้ยาวกว่า ทางบริษัทฯมีระบบในการติดตามหนี้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการเก็บหนี้และลดระยะเวลาเก็บหนี้ลงต่อไป  

  ในด้านสินค้าคงเหลือ ในปี 2558 บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่ประมาณ 9.77 วัน ลดลง
เล็กน้อยจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมคือไม่ขาดสินค้าในการด าเนินธุรกิจคือสินค้า จ าพวกยา
และเวชภัณฑ์และทางบริษัทฯได้ร่วมเป็นพันธมิตร กับโรงพยาบาลเอกชนแห่งอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว  
ในการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังคือมีการขายสินค้าระหว่างกันในรายการที่พบ การ ใช้น้อยในบางช่วง 

 

 8.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

(เท่า) ปี 2558 ปี 2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.05 1.05 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.96 0.95 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.45 0.32 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 14.38 5.29 

 
ในด้านความเพียงพอของสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯอยู่ที่ 1.05 เท่าซึ่ง

เพียงพอต่อการ ด าเนินธุรกิจปกติ  
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ในปี 2558 บริษัทฯไม่มีการกู้ยืมเงินเพ่ิมเติม และไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ ท าให้มีกระแสเงินสดที่ 

มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว และแสดงในอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดที่สูงขึ้นจาก 0.32 เป็น 0.45 
  ในด้านความสามารถในการช าระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ส าคัญบริษั ทฯมี

ความสามารถในการช าระหนี้และสามารปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ก าหนดได้  
  

8.5 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน 

(เท่า) ปี 2558 ปี 2557 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 14.38 5.29 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) 1.48 0.12 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.47 0.46 

 
ในด้านหนี้สินบริษัทฯมีความสามารถในการช าระหนี้ โดยมีอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 

เท่ากับ 14.38 ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว และอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) 
ในปี 2558 เท่ากับ 1.48 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทฯมีเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นและ
ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง 

ในปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.47 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีที่แล้ว 
 

8.6 ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward 
Looking) 

  เศรษฐกิจในปี 2559 มีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งอาจส่งผลให้ผู้รับบริการลดลงส่งผลแก่ผลการ
ด าเนินงาน ของบริษัทฯ ได้ และการขยายตัวของเครือโรงพยาบาลใหญ่ในประเทศเข้ามาในพ้ืนที่ทั้งใน
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงย่อมส่งผลให้การแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
งบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน)  
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงาน ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบ
การเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือไม่ 

 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลใน งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการ 
เงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่
จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 2 -  

 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 

 

 

 

        ( นางสาววันเพ็ญ  อุ่นเรือน ) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 

 
 

 
 
บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 
8/4 ชั้น 1, 3  ซอยวิภาวดีรังสิต 44 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 
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หมายเหตุ ป ี2558 ป ี2557

สินทรพัยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 32,282,532.93    20,433,105.42    
เงินลงทุนชั่วคราว 160,920.71         160,920.71         
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 5 และ 7 39,961,274.84    43,131,905.47    
สินค้าคงเหลือ 5,913,027.19      5,708,904.88      
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 928,307.35         450,710.74         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 79,246,063.02    69,885,547.22    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้้าประกนั 8 5,661,715.19      5,661,715.19      
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกบ่ริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั - สุทธิ 5 -                    -                    
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 9 366,434,486.89   363,154,431.65   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 10 7,703,763.53      2,403,031.23      
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัช ี- สุทธิ 11 8,039,906.45      7,743,989.28      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 345,086.53         3,281,640.02      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 388,184,958.59   382,244,807.37   

รวมสินทรพัย์ 467,431,021.61   452,130,354.59   

บรษัิท วฒันาการแพทย ์จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

สินทรพัย์

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ ป ี2558 ป ี2557

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 12 2,174,123.01      997,742.23         
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 5 และ 13 40,637,284.47    37,054,834.44    
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5 7,000,000.00      9,000,000.00      
ส่วนของหนี้สินระยะยาวท่ีถงึกา้หนดช้าระในหนึ่งปี

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 8,832,000.00      5,547,000.00      
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 15 1,114,828.78      -                    
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 16 12,250,000.00    12,250,000.00    

ภาษเีงินได้ค้างจ่าย 2,929,308.63      1,614,270.93      
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 279,614.88         260,806.77         
รวมหนี้สินหมุนเวียน 75,217,159.77    66,724,654.37    

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 14 59,508,000.00    68,340,000.00    
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิ 15 4,724,784.88      -                    
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 16 9,105,421.38      7,693,431.38      
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 73,338,206.26    76,033,431.38    

รวมหน้ีสิน 148,555,366.03   142,758,085.75   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้

หน่วย : บาท

บรษัิท วฒันาการแพทย ์จ ากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ ป ี2558 ป ี2557

ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท 100,000,000.00   100,000,000.00   
ทุนท่ีออกและเรียกช้าระแล้ว

หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท 100,000,000.00   100,000,000.00   
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 62,500,000.00    62,500,000.00    
กา้ไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 17 10,000,000.00    10,000,000.00    
ยังไม่ได้จัดสรร 146,375,655.58   136,872,268.84   

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 318,875,655.58   309,372,268.84   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 467,431,021.61   452,130,354.59   

บรษัิท วฒันาการแพทย ์จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้  (ต่อ)

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ ป ี2558 ป ี2557
รายได้

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล - สุทธิ 5 317,267,796.53   285,176,418.81   

รายได้อืน่ 5 8,116,747.05      4,670,323.23      

รวมรายได้ 325,384,543.58   289,846,742.04   

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนกจิการโรงพยาบาล 5 239,139,572.71   214,059,006.59   

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 5 64,818,939.94    54,711,554.41    

รวมค่าใชจ้่าย 303,958,512.65   268,770,561.00   

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 21,426,030.93    21,076,181.04

ต้นทุนทางการเงิน 5 (3,811,153.69) (6,736,674.50)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 17,614,877.24    14,339,506.54

ค่าใชจ้่ายภาษเีงินได้ 11.2 (4,611,490.50) (3,242,394.45)

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 13,003,386.74    11,097,112.09

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกา้ไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

การวัดมูลค่าใหม่โครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี 11.2 -                    (1,592,078.40)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 13,003,386.74    9,505,033.69      

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  (บาท : หุน้) 20 1.30 1.11 

บรษัิท วฒันาการแพทย ์จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบัป ี สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
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หน่วย : บาท

ทุนเรอืนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 100,000,000.00       62,500,000.00         10,000,000.00         130,367,235.15       302,867,235.15       

เงนิปันผลจ่าย 18 -                        -                        -                        (3,000,000.00)         (3,000,000.00)         

ก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -                        -                        -                        9,505,033.69          9,505,033.69          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 100,000,000.00       62,500,000.00         10,000,000.00         136,872,268.84       309,372,268.84       

เงนิปันผลจ่าย 18 -                        -                        -                        (3,500,000.00)         (3,500,000.00)         

ก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -                        -                        -                        13,003,386.74         13,003,386.74         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 100,000,000.00       62,500,000.00         10,000,000.00         146,375,655.58       318,875,655.58       

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

ก าไรสะสม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ ป ี2558 ป ี2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

กา้ไร(ขาดทุน)กอ่นภาษเีงินได้ 17,614,877.24      14,339,506.54      

รายการปรับกระทบกา้ไร(ขาดทุน)สุทธิ

เปน็เงินสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมด้าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตัดจ่าย 9 และ 10 18,278,427.03      17,507,714.29      

หนี้สูญ 1,203,191.00        224,332.00          

หนี้สงสัยจะสูญ 7 824,333.51          1,433,795.44        

ค่าใชจ้่ายตัดจ่าย 924,750.00          -                     

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า 7 (630,811.00)         (199,836.50)         

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกู้ยื้มแกบ่ริษทัท่ีเกีย่วขอ้ง 5 (835,198.93)         (794,548.42)         

ขาดทุนจากการตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ถาวร -                     9,219.69              

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 16 1,411,990.00        1,476,492.00        

ดอกเบี้ยรับ (964,801.07)         (1,005,451.58)       

ดอกเบี้ยจ่าย 3,811,153.69        5,245,974.50        

กา้ไรจากการด้าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินด้าเนินงาน 41,637,911.47      38,237,197.96      

สินทรัพย์ด้าเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น):-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ 1,773,917.12        (16,125,988.75)     

สินค้าคงเหลือ (204,122.31)         268,390.53          

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (477,596.61)         (134,807.64)         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 2,011,803.49        (2,190,000.00)       

หนี้สินด้าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง):-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 2,624,813.28        76,996.70            

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 18,808.11            20,782.21            

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 47,385,534.55      20,152,571.01      

จ่ายดอกเบี้ย (3,811,153.69)       (5,591,873.37)       

จ่ายภาษเีงินได้นิติบคุคล (3,592,369.97)       (3,837,958.50)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 39,982,010.89      10,722,739.14      

บรษัิท วฒันาการแพทย ์จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัป ี สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ ป ี2558 ป ี2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้้าประกนัเพิม่ขึ้น -                     (41,715.19)           

เงินลงทุนชั่วคราวเพิม่ขึ้น -                     (160,920.71)         

รับช้าระหนี้จากเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกบ่ริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5 835,198.93          794,548.42          

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร 9 (14,287,510.83)     (15,835,036.49)     

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10 (5,796,304.88)       (899,999.87)         

ดอกเบี้ยรับ 964,801.07          1,005,451.58        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (18,283,815.71)     (15,137,672.26)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบกิเกนิบญัชธีนาคารเพิม่ขึ้น (ลดลง) 1,176,380.78        (10,860,848.05)     

ช้าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5 (2,000,000.00)       (6,600,000.00)       

รับเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 -                     75,000,000.00      

ช้าระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 (5,547,000.00)       (45,283,047.70)     

เงินปนัผลจ่าย (3,478,148.45)       (2,983,159.02)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (9,848,767.67)       9,272,945.23        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น - สุทธิ 11,849,427.51      4,858,012.11        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 20,433,105.42      15,575,093.31      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 32,282,532.93      20,433,105.42      

การเปดิเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. เงินสดจ่ายในระหว่างปส้ีาหรับ

ดอกเบี้ยจ่ายท่ีถอืเปน็ต้นทุนของสินทรัพย์ 548,385.90          -                     

2. รายการท่ีไม่ใชเ่งินสด

ซ้ือสินทรัพย์ถาวรโดยการกอ่หนี้ 9 935,785.20          3,235,926.10        

ซ้ือสินทรัพย์ถาวรโดยท้าสัญญาเชา่การเงิน  9 และ 15 5,839,613.66        -                     

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการกอ่หนี้ -                     749,333.33          

โอนเปล่ียนประเภทเงินกูยื้มระยะยาวเปน็เงินกูยื้มระยะส้ัน

จากบคุคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                     15,600,000.00      

เงินปนัผลค้างจ่าย 107,915.55          86,064.00            

3. จ้านวนเงินท่ียังไม่ได้เบกิใชข้องสินเชื่อท่ีอาจน้ามาใช้

เพือ่กจิกรรมด้าเนินงานในอนาคต 25,635,876.99      29,002,257.77      

บรษัิท วฒันาการแพทย ์จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัป ี สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
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บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทฯ จดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2528 และจดทะเบยีนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2537 และบริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 
23 สิงหาคม 2539 บริษัทฯ มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวัด
อุดรธาน ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัประเภทโรงพยาบาลภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา” 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินนี้ จัดท าขึ้นตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดท าขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบ
การเงินท่ีไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย  

งบการเงินนี้  ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย   ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ. 2543   ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน    ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535      

งบการเงินนี้ น าเสนอตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง “การน าเสนอ  งบ
การเงิน” และแสดงรายการตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง “ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีใน 
งบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543     

งบการเงินนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ยกเว้นที่จะระบุเป็นอย่างอื่น 
 

3.  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช ี

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบัน  บริษัทฯ  ได้ปฏิบัตติามมาตรฐานการบญัชี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหม่และออกใหม่  โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯดังนี.้- 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.1 การปฏิบัตติามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  การน าเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2   (ปรับปรุง 2557)             สินค้าคงเหลือ  
ฉบับท่ี 78 (ปรับปรุง 2557)  งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8   (ปรับปรุง 2557)             นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)             เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)             สัญญาก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได ้
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเช่า 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  รายได ้
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับความ         
ช่วยเหลือจากรัฐบาล                     ช่วยเหลือจากรัฐบาล    
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  ต้นทุนการกู้ยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  ก าไรต่อหุ้น 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557)  การด้อยค่าของสินทรัพย ์
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557)  ประมาณการหนี้สิน หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557)  การรวมธรุกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557)  การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร ่
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินรวม 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)  การร่วมการงาน 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557)  การวัดมลูค่ายตุิธรรม 
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3.  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 
3.1 การปฏิบัตติามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการบญัช ี
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณทีี่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง 
               กับกิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถอืหุ้น 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา 
ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 2557)  การเปลีย่นแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการรื้อถอน การบรูณะ และหนี้สินที่ม ี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2557)  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบับท่ี 5  (ปรับปรุง 2557)  สิทธิในส่วนไดเ้สยีจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

สภาพแวดล้อม 
ฉบับท่ี 7  (ปรับปรุง 2557)   การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรงุ 2557)  

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมเีงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กค้า 
ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558)  ข้อจ ากัดสนิทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ า และปฏสิัมพันธ ์

ของรายการเหล่านี้   ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)   เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

  ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

มาตรฐานดังกล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์     การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบ้ญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน     การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ 
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ดังต่อไปนี้.- 
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3.  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.1 การปฏิบัตติามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรบัปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี ้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ การเพิ่มเติมข้อก าหนดให้กิจการจัดกลุ่มรายการที่แสดง
อยู่ใน “ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลังได้หรือไม่  

โดยผลของการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้มาถือปฏิบัติส่งผลกระทบต่อการน าเสนองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
โดยบริษัทฯ  ได้น าเสนองบการเงิน  รวมถึงได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ของข้อมูลทางการเงินที่ได้น ามาเปรียบเทียบให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้  แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ การปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ การปรับปรุงค าอธิบายเกี่ยวกับรายการช้ินส่วนอะไหล่  
อุปกรณ์ที่ส ารองไว้ใช้งาน  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง  ซึ่งต้องรับรู้ตามมาตรฐานฉบับนี้เมื่อรายการดังกล่าวเป็นไปตาม
ค านิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเง่ือนไขรายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ  การปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ (ก) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย เปลี่ยนช่ือเป็น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลก าไรและ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในรายการก าไรขาดทุนทันทีในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์ โดยไม่
สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการในอนาคตได้ มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้  
เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้  ให้ข้อก าหนดส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงน้ี การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ได้แก่ การก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด าเนินงาน  
โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินรวมส าหรับเฉพาะส่วนงานที่รายงาน  หากโดยปกติมีการน าเสนอข้อมูล
จ านวนเงินดังกล่าวต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบัติการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคัญจากจ านวนเงินที่
ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจ าปีล่าสุดส าหรับส่วนงานที่รายงานนั้น   ทั้งนี้    การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการ
เปิดเผยข้อมูลเท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน หรือก าไรต่อหุ้นของบริษัทฯ 
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3.  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีออกในระหว่างปีแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

  ในระหว่างปีปัจจุบัน  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศใช้  กรอบแนวคิด  มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  การตีความมาตรฐานการบัญชี  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และแนวปฏิบัติทางบัญชี  ที่ปรับปรุง
ใหม่และออกใหม่  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   และให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559   บริษัทฯ  ยังไม่ได้น ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ดังต่อไปนี้.- 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  การน าเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  สินค้าคงเหลือ 
ฉบับท่ี 78 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 88 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได ้
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาเช่า 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับ 
                                               ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ต้นทุนการกู้ยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน  
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  ก าไรต่อหุ้น 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558)  การด้อยค่าของสินทรัพย ์
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558)  ประมาณการหนี้สิน หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2558)  เกษตรกรรม 
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3.  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีออกในระหว่างปีแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2  (ปรับปรุง 2558)  การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ ์
ฉบับท่ี 3  (ปรับปรุง 2558)  การรวมธรุกิจ 
ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2558)  สัญญาประกันภัย 
ฉบับท่ี 5  (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6  (ปรับปรุง 2558)  การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร ่
ฉบับท่ี 8  (ปรับปรุง 2558)  ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินรวม 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  การร่วมการงาน 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  การวัดมลูค่ายตุิธรรม  

การตีความมาตรฐานการบญัช ี

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณทีี่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง 
   กับกิจกรรมด าเนินงาน 

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถอืหุ้น 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558)  รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา 
ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 2558)  การเปลีย่นแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการรื้อถอน การบรูณะ และหนี้สินที่มี 

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2558)  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบับท่ี 5  (ปรับปรุง 2558)  สิทธิในส่วนไดเ้สยีจากกองทุนการรื้อถอน  การบูรณะและการปรับปรุง 

                                                          สภาพแวดล้อม 
ฉบับท่ี 7  (ปรับปรุง 2558)   การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรงุ 2558)  

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมเีงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กค้า 
ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558)  ข้อจ ากัดสนิทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ า และปฏสิัมพันธ ์

ของรายการเหลา่นี้ ส าหรบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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3.  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีออกในระหว่างปีแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบับท่ี 21   เงินท่ีน าส่งรัฐ 

แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการวัดมูลคา่และการรับรู้รายการของพชืเพื่อการให้ผลติผล 

มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบัญชี  และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหม่และออกใหม่ข้างต้นได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ     โดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ ส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์   การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ  เช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้ในปีท่ีน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้.- 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงน้ี  ได้ก าหนดให้มีความชัดเจนข้ึนเกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
และค่าเสื่อมราคาสะสม  ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบ
ของมาตรฐานการบัญชีนี้ต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มน ามาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงน้ี  ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชีส าหรบัเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่
สามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ให้ชัดเจนข้ึน    การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่างเงินสมทบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น    และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่
มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี       มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่นี้    ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงน้ี   ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคัญแก่กิจการที่รายงาน  หรือแก่บริษัทใหญ่ของ
กิจการที่รายงาน  ซึ่งกิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคัญ  การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์  หนี้สิน  หรือก าไรต่อหุ้นของ
บริษัทฯ  
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3.  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีออกในระหว่างปีแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ ได้ก าหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่า
ตัดจ าหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่นี้ ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ ได้ก าหนดให้ชัดเจนขึ้นในเรื่อง ก ) ภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายช าระสิ่ง
ตอบแทนท่ีอาจจะเกิดขึ้นท่ีเข้าค านิยามของเครื่องมือทางการเงิน ว่าเป็นหนี้สินทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของตามค านิยาม
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องและได้ก าหนดให้วัดมูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีอาจจะเกิดขึ้นท่ีไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของ 
เจ้าของ ด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทนุทุกสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน และ 
ข) มาตรฐานฉบับนี้ไม่ได้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับการจัดตั้งการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 11 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ 

 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบการเงินนี้  ได้จัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงินยกเว้น 
ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีแต่ละหัวข้อ 

นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตัิโดยสม่ าเสมอ ส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน  

4.1  การรับรูร้ายได ้

บริษัทฯ รับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีจะเข้าสู่กิจการและ
สามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่าเวชภัณฑ์ยา และอื่นๆ 
รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรอืจ าหน่ายยาแล้ว  

บริษัทฯ  บันทึกรายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลจากโครงการประกันสังคม โดยค านวณในอัตราเหมาจ่ายต่อคนตามเกณฑ์คง
ค้าง  ซึ่งอัตราเหมาจ่ายก าหนดโดยส านักงานประกันสังคม 

รายได้ค่าเช่า   รับรูเ้ป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา โดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ 

รายได้อื่น   รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินต่างๆ มี
ก าหนดไถ่ถอนไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพันใดๆ และ เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อม
จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได้ และมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีสาระส าคัญรวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อ
เรียกและตั๋วเงินท่ีมีวันถึงก าหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่าและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

เงินฝากประจ าเกินกว่าสามเดือน แต่ไมเ่กินสิบสองเดือน  บริษัทฯ บันทึกเป็นเงินลงทุนช่ัวคราว  

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้แยกแสดงเป็น   "เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน"   แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.3  ลูกหนี้การค้าลูกหนี้อ่ืน  และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสญู 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน แสดงตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับ  บริษัทฯ ประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทนุ
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้   ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้  การ
วิเคราะห์อายุหนี้  และสถานะการเงินปัจจุบันของลูกหนี ้

ลูกหนี้จะถูกตัดจ าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ  หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯ  ตีราคาเวชภัณฑ์คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่าราคาทุนค านวณโดยวิธีเข้า
ก่อน - ออกก่อน  และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขายเมื่อมีการขายและเบิกใช้ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการขาย 

4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

ที่ดิน แสดงมลูค่าตามราคาทุน สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ราคาทุน  รวมถึงต้นทุนทางตรง  ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์  ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง  
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ใน
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์และต้นทุน
การกู้ยืม  

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร  และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน 

รายจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มหรือทดแทน และรายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์ถาวรให้ดีขึ้นถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
ส่วนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ถาวรถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์(ต่อ) 

บริษัทฯ  ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่าง
ระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น)  จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

บริษัทฯ ค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์ทุกประเภท หลังจากหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้.- 
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 10 - 20   ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย ์         10     ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน   3 - 10  ปี 
เครื่องมือเครื่องใช้ 5 - 10  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

บริษัทฯ ไมม่ีการคดิค่าเสื่อมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  ไดม้ีการทบทวนและปรับปรุงมลูค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม 

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่น าไปใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมท่ีจะใช้หรือขายได้น าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ 
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจาก
การกู้ยืมของกิจการ 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทฯ ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ ากัดแสดงในราคาทุนด้วยมูลค่าที่จ่ายเริ่มแรกสุทธิจากค่าตัด
จ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ
ดังต่อไปนี้.- 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  ตัดจ าหน่ายในระยะเวลา  10 ปี  

4.8 ผลประโยชน์พนักงาน 

4.8.1  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน   ซึ่งประกอบด้วย  เงินเดือน  ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ วัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท างาน
ให ้

  



 

รายงานประจ าปี 2558 

47 

 

 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

4.8 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

4.8.2  โครงการสมทบเงิน 

ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

4.8.3  โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ  คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ
และจ านวนปีท่ีท างาน 

หนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยคิดจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 
ณ วันท่ีรายงาน และต้นทุนบริการในอดีต  ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกค านวณขึ้นทุกปีโดยผู้ช านาญทางสถิติอิสระโดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  (Projected Unit Credit Method)  มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุค านวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เข้ามาในอนาคต  โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้สกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุการครบก าหนดช าระใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุ ก าไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  และการเปลี่ยนสมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเข้าก าไร
หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.9 ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทฯ   มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพื่อช าระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.10  ภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  ในกรณีนี้ภาษีเงินได้ต้อง
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ตามล าดับ 

ภาษีเงินได้ปจัจุบัน 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  ค านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้าง  
แน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทฯ ได้ด าเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษีผู้บริหาร
จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค านึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน ากฎหมายภาษีอากรไป
ปฏิบัติซึ่งข้ึนอยู่กับการตีความ  และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากรหากคาดว่าจะต้องจ่ายช าระให้กับหน่วยงานจัดเกบ็
ของรัฐ 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญช ี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจ านวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินและ
ราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรก
ของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ   และ ณ วันท่ีเกิดรายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อก าไร(ขาดทุน)ทางบัญชีและก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณจากอัตราภาษี(และกฎหมายภาษี
อากร)ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี
ดังกล่าวจะน าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่าย
ช าระ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ านวน
ผลต่างช่ัวคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 

บริษัทฯ  จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  และจะท าการปรบั
ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ  จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.11  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณขึ้นโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและเรียก
ช าระแล้วในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน (ถ้ามี) 

4.12  รายการธรุกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ  หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัท
ฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน  
บริษัทย่อย  และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ  ที่มีอ านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  บริษัทฯ ค านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบ
ทางกฎหมาย 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

4.13  การด้อยค่าของสินทรัพย ์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ   จะท าการประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ  ด้อยค่าลงหรือไม่   
หากมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าหรือเมื่อต้องท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายปีบริษัทฯ  จะท าการประมาณมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง  มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์หักตน้ทุนใน
การขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า    ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน   โดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบัน   ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์  ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพย์อืน่   ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย 

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ จะประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่บริษัทฯ  ได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งช้ีดังกล่าว บริษัทฯ ต้องประมาณมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น  และกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่
บริษัทฯ รับรู้ในงวดก่อน  

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า
เสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

4.14 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีเป็นผูใ้ห้เช่า 

สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามประเภทของสินทรัพย์  รายได้ค่าเช่า
จากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีเป็นผูเ้ช่า 

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของสินทรัพย์ยังเป็นของผู้ให้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  ค่าเช่าที่จ่าย
ตามสัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่เช่า 

สัญญาเช่าการเงิน - กรณีเป็นผู้เชา่ 

สัญญาเช่า ซึ่งบริษัทฯ ไดร้ับโอนผลตอบแทน และความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย ์ ยกเว้นกรรมสิทธ์ิทาง
กฎหมาย ถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์ทีเ่ช่าในราคายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับ
ภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนท่ีเป็นดอกเบี้ย และคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าเสื่อมราคา รับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 
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4.15  ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน 

ส่วนงานธุรกิจที่ท าหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ  โดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการของส่วนธุรกิจอื่น  ส่วนงานภูมิศาสตร์ท าหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
การด าเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น 

4.16  เครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงิน  
ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สิน
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

4.17  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ  

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณการและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์  หนี้สิน 
รายได้และค่าใช้จ่าย  การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ  ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวด
อนาคตที่ได้รับผลกระทบ  

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ได้แก ่

4.17.1   การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน  

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ  ได้
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่  โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูล
ที่ดีท่ีสุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

4.17.2  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นต้น 

4.17.3  อาคาร และอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์  ฝ่ายบริหารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ เมื่อ
เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง 

  



 

รายงานประจ าปี 2558 

51 

 

 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

4.17  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ (ต่อ) 

4.17.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกและการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่าย
บริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลด ซึ่งประมาณ
การกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้าง
ต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง 

4.17.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทฯ จะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ   ควร
รับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

4.17.6 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์  ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น    ในการนี้  ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

4.17.7 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ในการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ  ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการถึง
ความน่าจะเป็นที่พนักงานจะท างานจนครบเกษียณอายุ โดยค านึงถึงข้อมูลในอดีตซึ่งจะทบทวนทุกปี สมมติฐานที่ใช้ในการ
ค านวณจะค านึงถึงต้นทุนบริการในอดีต ตลอดจนอายุการให้ประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งจะถูกค านวณขึ้นทุกปี 

4.17.8 สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญา เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่
เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

4.17.9 คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น  จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีได้มีการประมาณการไว้ 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ   มีรายการบัญชีกับบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน   สินทรัพย์  หนี้สิน  รายได้   และค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงของบริษัทฯ 
เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว  บุคคลและบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน โดยการมีกรรมการ
ร่วมกันมีรายละเอียดดังนี้.- 

   ลักษณะ ด าเนินกิจการ 
   ความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ ในประเทศ 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จ ากัด 1 โรงพยาบาล ไทย 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีเมดิคอล เทรดดิ้ง 2 จ าหน่ายเวชภณัฑ์และ

บริการเอ็กซเรย์แลป 
ไทย 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั     
กรรมการ 4 ท่าน 3 - - 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 4 - - 

ลักษณะความสมัพันธ์ ระหว่างบรษิัทฯ กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  เป็นดังนี้.- 
1. มีกรรมการของบริษัทฯ ร่วมกัน 
2. มีหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน 
3. ทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการบรหิารและผู้ถือหุ้น  โดยที่กรรมการ 2 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
4. เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นบุคคลใกล้ชิดกับกรรมการของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ กับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน มีนโยบายการก าหนดราคาดังนี้.- 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
1.   ขายยาและเวชภณัฑ ์ ราคาทุน 
2.   ดอกเบี้ยรับ ในอัตราร้อยละ 5 ต่อป ี
3.   รายได้จากการให้บริการซื้อยาและเวชภณัฑ ์ ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
4.   รายได้ค่าเช่า ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน  
5.   ซื้อยาและเวชภณัฑ ์ ราคาทุน 
6.   ดอกเบี้ยจ่าย ในอัตราร้อยละ 7.37 ต่อป ี
7.   ค่าเช่า ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน  
8.   ค่าท่ีปรึกษา ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
9.   ค่าธรรมเนียมแพทย์ อัตราเดยีวกันกับแพทย์ท่ีไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
10. ค่าส่งตัวผู้ป่วย ในอัตราร้อยละ 10 ของรายไดสุ้ทธิท่ีเรียกเก็บจากผู้ป่วย 
11. ขายสินทรัพย์ระหว่างกัน ราคาตามบัญชีบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคัญทีเ่กิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี.้- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 

บริษัทฯ  มีค่าใช้จ่ายส าหรับเงินเดอืน  โบนัส  ค่าเบี้ยประชุม  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ  สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์หลังออกจากงานให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร  โดยสรุปไดด้ังนี้.- 
 หน่วย  :  บาท 

ปี 2558 ปี 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,331,044.00  24,189,899.40 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน      327,161.00  531,710.43 
รวม 20,658,205.00 24,721,609.83 

ยอดคงเหลือของบัญชีท่ีเกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้.- 
 หน่วย : บาท 

ปี 2558 ปี 2557 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น   
ลูกหนี้การค้า   
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 796.00 34,352.00 
ลูกหนี้อ่ืน   
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 6,613,562.61 3,862,453.71 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 200,688.98 201,782.41 
รวมลูกหนี้อ่ืน 6,814,251.59 4,064,236.12 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 6,815,047.59 4,098,588.12 

 
  

    นโยบายการ หน่วย : บาท 
    ก าหนดราคา ปี 2558 ปี 2557 
กิจการที่เกี่ยวข้องกนั    
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล - สุทธิ 1    8,186,250.89 5,652,337.81 
รายได้อื่น 2 และ 3 และ 4    1,588,243.68 1,351,576.27 
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 5 1,833,106.57 2,731,063.74 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10 485,068.70 - 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั    
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล - สุทธิ 1 9,173.68 35,378.21 
รายได้อื่น 4 และ 11 257,327.13 276,000.00 
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 5 และ 9 11,871,561.00 9,435,553.00 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7 และ 8 4,560,000.00 3,120,000.00 
ต้นทุนทางการเงิน 6 628,166.04 1,093,788.67 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ
 หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค. 2557 ให้กู้เพิ่ม รับช าระ 31 ธ.ค. 2558 

บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จ ากดั     
เงินให้กู้ยืม 19,679,309.81 - (835,198.93) 18,844,110.88 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (19,679,309.81) - 835,198.93 (18,844,110.88) 
สุทธิ - - - - 

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวข้างต้น  คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี   โดยผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเปน็รายงวดเดือน รวม
จ านวน 240 งวดเดือน เริม่ช าระงวดแรกในเดือนมกราคม 2551  
 
 หน่วย  :  บาท 

ปี 2558 ปี 2557 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่   
เจ้าหนี้อ่ืน   

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 18,893.10 - 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 105,558.00 548,500.00 
  เงินเดือนและค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2,215,808.00 1,328,620.00 
  เจ้าหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 233,697.86 238,362.82 
รวมเจ้าหนี้อื่น 2,573,956.96 2,115,482.82 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
 หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค. 2557 กู้เพิ่ม ช าระคืน 31 ธ.ค. 2558 

กรรมการ 4,000,000.00 -                    - 4,000,000.00 
ผู้ถือหุ้นและผู้บรหิาร 5,000,000.00 - (2,000,000.00) 3,000,000.00 
รวม 9,000,000.00 - (2,000,000.00) 7,000,000.00 

บริษัทฯ มีเงินกู้ยมืจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2 ท่าน   โดยท าสัญญาเงินกู้  ไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.37 
ต่อปี  

เงินกู้ยืมจากกรรมการ  ก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ท าสัญญา 
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  จ านวน 3 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงิน 2 ล้านบาท มีก าหนดช าระคืน
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ท าสัญญา  และวงเงิน 1 ล้านบาท ก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม  
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6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย.- 
 หน่วย  :  บาท 

ปี 2558 ปี 2557 
เงินสด      604,843.00  411,126.00 
เช็ครับลงวันท่ีในงวด 1,090,159.86 - 
เงินฝากธนาคาร  -  บัญชีกระแสรายวัน 1,808,234.53 12,079,445.40 
เงินฝากธนาคาร  -  บัญชีออมทรพัย์ 28,779,295.54 7,942,534.02 
รวม 32,282,532.93 20,433,105.42 

 
7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ ประกอบด้วย.- 
 หน่วย  :  บาท 

ปี 2558 ปี 2557 
ลูกหนี้การค้า   
ลูกหนี้คู่สญัญา 32,805,665.87 35,432,711.34 
ลูกหนี้ท่ัวไปและลูกหนี้พนักงาน  - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 796.00 34,352.00 
ลูกหนี้ท่ัวไปและลูกหนี้พนักงาน  - บุคคลอื่น  3,273,001.00 5,218,702.65 
รายได้ค้างรับและตั๋วเงินรับ 6,741,791.39 7,851,223.65 
รวมลูกหนี้การค้า 42,821,254.26 48,536,989.64 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู  (10,813,798.50) (10,620,275.99) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 32,007,455.76 37,916,713.65 
ลูกหนี้อ่ืน   
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า       486,553.09  877,932.55 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน       107,484.00  96,000.00 
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 6,613,562.61 3,862,453.71 
ลูกหนี้อ่ืน - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน         93,204.98  105,782.41 
ลูกหนี้อ่ืน - บุคคลอื่น 653,014.40  273,023.15 
รวมลูกหนี้อ่ืน 7,953,819.08 5,215,191.82 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 39,961,274.84 43,131,905.47 
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7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ต่อ) 

ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ค้างช าระได้ ดังนี้.- 
   หน่วย : บาท 
   ปี 2558 ปี 2557 
ลูกหนี้การค้าทีย่ังไม่ถึงก าหนดช าระ 21,711,804.41 13,856,301.54 
ลูกหนี้การค้าที่คา้งเกินก าหนดช าระ    
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน       5,554,617.22  12,074,495.36 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน       3,067,506.63  10,107,593.90 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน       1,713,749.50  2,250,517.85 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป      10,773,576.50  10,248,080.99 
รวม รวม 42,821,254.26 48,536,989.64 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (10,813,798.50) (10,620,275.99) 

สุทธิ   32,007,455.76 37,916,713.65 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู มีรายละเอยีด ดังนี.้- 
 หน่วย : บาท 

ปี 2558 ปี 2557 
ยอดยกมาต้นป ี 10,620,275.99 9,386,317.05 
บวก เพิ่มระหวา่งปี 824,333.51 1,433,795.44 
หัก กลับรายการระหว่างป ี (630,811.00) (199,836.50) 

ยอดคงเหลือปลายป ี 10,813,798.50 10,620,275.99  
 
8.  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 

เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค้ าประกัน  ประกอบด้วย.- 

    หน่วย : บาท 
ประเภทเงินฝากธนาคาร เพื่อค้ าประกันวงเงิน ปี 2558 ปี 2557 

เงินฝากออมทรัพย์                                   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ  การ
ออกหนังสือค้ าประกัน 

5,020,000.00 5,020,000.00 

เงินฝากประจ า 1 ปี การใช้ไฟฟ้า 641,715.19 641,715.19 

รวม   5,661,715.19 5,661,715.19 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย.- 

 หน่วย : บาท 
 ที่ดิน อาคารและ เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง

และ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง รวม 

  สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ ์ เครื่องใช้   ก่อสร้าง  
   การแพทย์ ส านักงาน     

ราคาทุน         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 59,554,742.60 204,379,083.03 82,409,154.53 38,950,832.96 12,112,605.01 15,759,977.58 135,529,704.56 548,696,100.27 
บวก       ซื้อระหว่างปี 7,000,000.00 249,400.00 9,197,235.10 412,432.85 248,021.00 - 1,963,873.64 19,070,962.59 
บวก/หัก  รับโอน(โอนออก)ระหวา่ง
ปี - 2,891,282.78 - - 37,500.00 - (2,928,782.78) - 
หัก         ตัดจ าหน่ายระหว่างปี - - (1,336,100.00) (794,549.18) (234,418.40) - - (2,365,067.58) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 66,554,742.60 207,519,765.81 90,270,289.63 38,568,716.63 12,163,707.61 15,759,977.58 134,564,795.42 565,401,995.28 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 - 84,926,762.70 46,359,451.58 33,222,133.79 9,911,929.82 12,825,843.15 - 187,246,121.04 
บวก       ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 8,264,705.56 5,401,736.35 2,149,917.29 731,277.03 809,654.25 - 17,357,290.48 
หัก         จ าหน่ายระหว่างปี - - (1,327,487.70) (793,963.79) (234,396.40) - - (2,355,847.89) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 - 93,191,468.26 50,433,700.23 34,578,087.29 10,408,810.45 13,635,497.40 - 202,247,563.63 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 66,554,742.60 119,452,320.33 36,049,702.95 5,728,699.17 2,200,675.19 2,934,134.43 135,529,704.56 361,449,979.23 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 66,554,742.60 114,328,297.55 39,836,589.40 3,990,629.34 1,754,897.16 2,124,480.18 134,564,795.42 363,154,431.65 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 ที่ดิน อาคารและ เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง

และ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง รวม 

  สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ ์ เครื่องใช้   ก่อสร้าง  
   การแพทย์ ส านักงาน     
ราคาทุน         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 66,554,742.60 207,519,765.81 90,270,289.63 38,568,716.63 12,163,707.61 15,759,977.58 134,564,795.42 565,401,995.28 
บวก       ซื้อระหว่างปี - 1,801,625.20 1,851,642.20 845,337.00 221,570.00 6,196,450.41 10,146,284.88 21,062,909.69 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 66,554,742.60 209,321,391.01 92,121,931.83 39,414,053.63 12,385,277.61 21,956,427.99 144,711,080.30 586,464,904.97 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 - 93,191,468.26 50,433,700.23 34,578,087.29 10,408,810.45 13,635,497.40 - 202,247,563.63 
บวก       ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 8,325,120.02 6,126,521.76 1,903,337.75 591,908.14 835,966.78 - 17,782,854.45 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 101,516,588.28 56,560,221.99 36,481,425.04 11,000,718.59 14,471,464.18 - 220,030,418.08 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 66,554,742.60 114,328,297.55 39,836,589.40 3,990,629.34 1,754,897.16 2,124,480.18 134,564,795.42 363,154,431.65 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 66,554,742.60 107,804,802.73 35,561,709.84 2,932,628.59 1,384,559.02 7,484,963.81 144,711,080.30 366,434,486.89 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ประกอบด้วย 
 2558 2557 
ต้นทุนการให้บริการ       15,978,151.23 15,310,530.77 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       1,804,703.22 2,046,759.71 

รวม       17,782,854.45 17,357,290.48 

 
บริษัทฯ ได้จดจ านองที่ดิน พร้อมสิง่ปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทฯ ไว้กับธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้ยืมเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 และข้อ 14  
ในปี 2558 และ 2557 ต้นทุนการกู้ยืมในงบการเงิน เป็นจ านวนเงิน 0.43 ล้านบาท และ 0.05 ล้านบาท ตามล าดับ เกดิจากเงินกู้ยมืส าหรับโครงการพัฒนาโรงพยาบาล โดยต้นทุนการกู้ยมืดังกล่าวได้บันทึก
เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างซึ่งรวมอยู่ในรายการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  บริษัทฯ  มีราคาทุนของสนิทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมลูค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จ านวน 122.53 ล้านบาท และ 117.92 ล้านบาท  ตามล าดับ 
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10.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  ประกอบด้วย.- 
   หน่วย : บาท 
   ปี 2558 ปี 2557 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุนของสินทรัพย์ 

  

ณ วันท่ี 1 มกราคม  3,153,571.30 1,504,238.10 
บวก ซื้อระหว่างป ี 5,796,304.88 1,649,333.20 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  8,949,876.18 3,153,571.30 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
ณ วันท่ี 1 มกราคม  750,540.07 600,116.26 
บวก ค่าตัดจ าหน่ายระหว่างปี 495,572.58 150,423.81 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  1,246,112.65 750,540.07 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี   
ณ วันท่ี 1 มกราคม  2,403,031.23 904,121.84 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  7,703,763.53 2,403,031.23 

บริษัทฯ แสดงค่าตัดจ าหน่ายสะสมภายใต้หัวข้อ "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

11.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี- สุทธิ 

สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี มีรายละเอียดดังนี้.- 
 หน่วย : บาท 
 2558 2557 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 8,039,906.45 7,924,548.24 
หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี - (180,558.96) 
สุทธิ 8,039,906.45 7,743,989.28 
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11.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี- สุทธิ (ต่อ) 

11.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างปี มีดังนี้ 
 หน่วย : บาท 
   บันทึกเป็น (รายจา่ย) รายไดส้ าหรับปีใน  
  ก าไรหรือ ก าไรขาดทุน  
 1 ม.ค. 2558 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธ.ค. 2558 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี    
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท 
  ที่เกี่ยวข้องกัน 

 
3,935,861.96  (167,039.78) - 3,768,822.18  

ผลประโยชน์พนักงาน 3,988,686.28        282,397.99 - 4,271,084.27  
รวม 7,924,548.24  115,358.21 - 8,039,906.45 
หนี้สินภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี     
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (180,558.96) 180,558.96 - - 

สุทธิ 7,743,989.28 295,917.17 - 8,039,906.45 
 

 หน่วย : บาท 
  บันทึกเป็น (รายจา่ย) รายไดส้ าหรับปีใน  
  ก าไรหรือ ก าไรขาดทุน  
 1 ม.ค. 2557 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธ.ค. 2557 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี    
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 4,094,771.65 (158,909.69) - 

 
3,935,861.96  

ผลประโยชน์พนักงาน 3,295,368.28  295,298.40 398,019.60 3,988,686.28  
 รวม 7,390,139.93 136,388.71 398,019.60 7,924,548.24  
หนี้สินภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี     
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (128,632.09) (51,926.87) - (180,558.96) 

สุทธิ 7,261,507.84 84,461.84 398,019.60 7,743,989.28  
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11.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี- สุทธิ (ต่อ) 

11.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน สรุปได้ดังนี.้- 

ภาษีเงินได้ทีร่ับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
    หน่วย : บาท 
    ปี 2558 ปี 2557 
ภาษีเงินได้ปจัจุบัน   
 ภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับป ี 4,907,407.67 3,326,856.29 
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญช ี   
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่าง   
 ช่ัวคราวที่รับรู้เมื่อเริม่แรกและที่กลับรายการ (295,917.17) (84,461.84) 
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 4,611,490.50 3,242,394.45 

 
ภาษีเงินได้ทีร่ับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
    หน่วย : บาท 
    ส าหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
    จ านวนเงิน รายได้(ค่าใช้จ่าย) จ านวนเงิน 
    ก่อนภาษ ี ทางภาษี สุทธิจากภาษ ี
 ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวขอ้งกับ    
  การวัดมลูค่าใหมส่ าหรับโครงการ     
  ผลประโยชน์พนักงาน (1,990,098.00) 398,019.60 (1,592,078.40) 

 

11.3    การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง 
 ส าหรับปี  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2557 
อัตราภาษ ี จ านวนเงินภาษ ี อัตราภาษ ี จ านวนเงินภาษ ี
(ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงินได ้    17,614,877.24  14,339,506.54 

จ านวนภาษีตามอัตราภาษ ี 20% 3,522,975.45 20% 2,867,901.31 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ 
น ามาหักในการค านวณก าไรทางภาษี  1,088,515.05  374,493.14 

ภาษีเงินได้ (อัตราที่แท้จริง) 26% 4,611,490.50 23% 3,242,394.45 
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11.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี- สุทธิ (ต่อ) 

อัตราภาษ ี 

ภาษีเงินได้ปจัจุบัน 

บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปีจากก าไรสุทธิตามบัญชี ภายหลังปรับปรุงด้วยรายการทีไ่ม่ถือเป็นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  ฉบับที่  530  พ.ศ. 2554 ลงวันที ่21 
ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิุคคลส าหรับก าไรสทุธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ ปี 2555 2556  
และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2555  และร้อยละ  20  ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556  และ 2557) ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล าดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ 
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
อัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป 

รายการปรับปรุงหลัก ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรก าหนด 

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญช ี

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวขอ้ง ได้ถูกวัดมูลค่าด้วยอัตราภาษีรอ้ยละ 20  ซึ่งเป็นอัตราภาษีทีร่ัฐบาลก าหนด ณ วันท่ี
รายงาน 

 

12.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์สองแห่ง รวมจ านวน 25 ล้านบาท   จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา MOR  
ต่อปี  ค้ าประกันการกู้ยืมโดยจ าน าสิทธิการเบิกเงินฝากบัญชีออมทรัพย์จ านวน 5 ล้านบาท  และวงเงิน 20 ล้านบาท   ใช้
หลักทรัพย์อื่นเช่นเดียวกันกับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 
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13.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย.- 
 หน่วย : บาท 

ปี 2558 ปี 2557 

เจ้าหนี้การคา้   
เจ้าหนี้การคา้ 11,934,967.93 11,653,709.70 
ตั๋วเงินจ่าย 511,325.50 1,606,270.45 

รวมเจ้าหนี้การค้า 12,446,293.43 13,259,980.15 
เจ้าหนี้อ่ืน   
ตั๋วเงินจ่าย - 2,278,439.66 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  18,237,667.17 10,004,302.20 
โบนัสค้างจ่าย 12,000.00 891,500.00 
เงินเดือนและค่าธรรมเนียมแพทยค์้างจ่าย 6,275,912.00 5,942,167.00 
รายได้รับล่วงหน้า 2,193,377.12 - 
เจ้าหนี้ค่าทรัพยส์ิน 935,785.20 3,985,259.43 
เจ้าหนี้อ่ืนๆ 536,249.55 693,186.00 
รวมเจ้าหนี้อื่น 28,190,991.04 23,794,854.29 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 40,637,284.47 37,054,834.44 
 

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ ประกอบด้วย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2558 ปี 2557 
เงินกู้ยืมระยะยาวต้นป ี 73,887,000.00 44,170,047.70 
บวก กู้เพิ่มระหว่างป ี - 75,000,000.00 
หัก จ่ายช าระระหว่างป ี (5,547,000.00) (45,283,047.70) 
เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 68,340,000.00 73,887,000.00 
หัก ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหนึ่งป ี (8,832,000.00) (5,547,000.00) 

สุทธิ 59,508,000.00 68,340,000.00 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้ยืม ดังน้ี.- 
วงเงินกู้  อัตราดอกเบีย้    

(ล้านบาท) วัตถุประสงค์ (ร้อยละ) การผ่อนช าระ 
40 เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบัน MLR ลบอัตรา ช าระคืนเงินต้นทุกเดือน เดือนละ 
   การเงินเดิม (Re-finance) คงที่ต่อปีตามที ่ 371,000.- บาท ก าหนดช าระ 
  ระบุในสญัญา เสร็จสิ้นภายใน 9 ปีนับแต่วันเบิก 

   
เงินกู้งวดแรก เริ่มผ่อนช าระตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 

35 เพื่อซื้อทรัพย์สินและช าระค่า MLR ลบอัตรา ช าระคืนเงินต้นทุกเดือน เดือนละ 
    ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล คงที่ต่อปีตามที ่ 365,000.- บาท ภายหลังจาก 

  ระบุในสญัญา ช าระดอกเบี้ยครบ 12 เดือน ก าหนด  
   ช าระเสร็จสิ้นภายใน 9 ปี นับแต่วัน 
   เบิกเงินกู้งวดแรก เริ่มผ่อนช าระตั้งแต่ 

เดือนตุลาคม 2558 

เงินกู้ยืมของบริษัทฯ ข้างต้น  ค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วในขณะนีแ้ละที่จะมีต่อไปใน
ภายหน้าของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน 

 
15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ ประกอบด้วย 
   หน่วย : บาท 
   ปี 2558 ปี 2557 
หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,830,880.00 - 
หัก ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าการเงินรอตัดบัญช ี (991,266.34) - 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าข้ันต่ า 5,839,613.66 - 
หัก ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (1,114,828.78) - 
สุทธิ  4,724,784.88 - 
    

หน่วย : บาท 
   ปี 2558 ปี 2557 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น ตามสัญญาเช่าเป็นดังนี้.- 
ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกิน 5 ปี 

 
1,114,828.78 
4,724,784.88 

- 

 
- 
- 
- 

รวม  5,839,613.66 - 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าการเงินรถยนต์กับบริษัทแห่งหนึ่ง มลูค่า 7.32 ล้านบาท มรีะยะเวลาผ่อนช าระรายเดือน  เป็น
เวลา 60 เดือน 
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16.  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธ ิ

บริษัทฯ  จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ  ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย 
 หน่วย : บาท 

ปี 2558 ปี 2557 
มูลค่าตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 19,943,431.38 16,476,841.38 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 909,785.00 1,045,296.00 
ต้นทุนดอกเบี้ย 502,205.00 431,196.00 
การวัดมลูค่าใหมโ่ครงการผลประโยชน์พนักงาน - 1,990,098.00 
มูลค่าตามบญัชี ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 21,355,421.38 19,943,431.38 
หัก ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (12,250,000.00) (12,250,000.00) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 9,105,421.38 7,693,431.38 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเบ็ดเสร็จ แสดงรวมในรายการ ดงัต่อไปนี.้-  
ก าไรหรือขาดทุน   
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 293,070.00 359,658.00 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 541,619.00 585,123.56 
ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 577,301.00 531,710.44 

รวม 1,411,990.00 1,476,492.00 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น   
การวัดมลูค่าใหมโ่ครงการผลประโยชน์พนักงาน - (1,592,078.40) 

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน ประกอบด้วย 
 ปี 2558 ปี 2557 
อัตราคิดลด 3.88% 4.55% 
อัตราการทุพพลภาพ 5% 5% 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5% 5% 
* อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0.00% - 30.00% 0.00% - 25.00% 

**อัตรามรณะ 
80 ของ  

TMO2008 
80 ของ  

TMO2008 
อายุครบเกษียณ (ปี) 60 60 

*ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท างานของพนักงาน 
**อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 
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16.  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

จ านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลัง มีดังน้ี.- 

 

หน่วย : บาท 
ภาระผูกพันตามโครงการ 

ผลประโยชน์ 
ปี 2558 21,355,421.38 
ปี 2557 19,943,431.38 
ปี 2556 16,476,841.38 

 
17.  ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปัน
ผลได ้

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไดจ้ัดสรรส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 
 
18.  เงินปันผลจ่าย 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558  มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิปี 2557 
ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเปน็เงิน 3.50 ล้านบาท บริษัทฯ ไดจ้า่ยเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของป ี
2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2557 
 

19.  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลักษณะ 

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลักษณะที่ส าคัญ ประกอบด้วย.- 

 หน่วย : บาท 
ปี 2558 ปี 2557 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 131,275,950.72 138,993,452.60 
ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 20,658,205.00 24,721,609.43  
ค่าเวชภัณฑ์และวสัดุทางการแพทย์ 38,270,890.77 37,408,863.23 
ค่าใช้จ่ายฟอกไต 30,132,018.50 27,306,746.10 
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 18,278,427.03  17,507,714.29  
ต้นทุนทางการเงิน 3,811,153.69 6,736,674.50  
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20.  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปี    ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)   ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างปี  
โดยแสดงการค านวณ ดังน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2558 ปี 2557 
ก าไรที่สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท    
     (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 13,003,386.74 11,097,112.09 
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว (หุ้น) 10,000,000.00 10,000,000.00 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 1.30 1.11 

 
21.  ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน  ทั้งนี ้ ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว  คือ  ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล   และซื้อ - ขายยาและเวชภัณฑ์  ดังนั้น 
ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียง
ส่วนงานเดียว 

ดังนั้น รายได้ ก าไร และสินทรัพย์ทั้งหมด ที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ 
 

22.  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 6 ของเงินเดือน  กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟีนันซ่า จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ  ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  บริษัทฯ  ได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 2.18 ล้านบาท และ 1.86 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
23.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีไทย 
ฉบับที่ 107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน "  บริษัทฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงินท้ังในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้.- 
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23.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

23.1  นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องไดเ้ปดิเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4.16 

23.2  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็ง
ก าไรหรือเพื่อการค้า 

23.3  ความเสีย่งจากการใหส้ินเช่ือ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกหนี้อย่างสม่ าเสมอฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

23.4  ความเสีย่งด้านอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ   มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ  เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนช่ัวคราว เงินให้กู้ยืม
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจากสถาบัน
การเงิน เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงิน  และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่  ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ดังนั้น ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จะอยู่ในระดับต่ า จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทาง
การเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีส าคัญ จัดประเภทตามอัตราดอกเบีย้ได้ดังนี.้- 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (หน่วย : บาท) 
 อัตราดอกเบีย้คงท่ี อัตราดอกเบี้ย ไม่มีอัตรา รวม อัตราดอกเบีย้ 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย  ร้อยละ(ต่อปี) 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด    
สินทรัพย์ทางการเงิน  
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

- - - 28,779,295.54 3,503,234.39 32,282,532.93 0.30 - 0.50 

เงินลงทุนช่ัวคราว - - - 160,920.71 - 160,920.71 1.50 
เงินฝากธนาคารทีต่ิด
ภาระ 

       

   ค้ าประกัน 641,715.19 - - 5,020,000.00 - 5,661,715.19 0.375,1.50 
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23.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (หน่วย : บาท) 
 

อัตราดอกเบีย้คงท่ี อัตราดอกเบี้ย ไม่มีอัตรา รวม 
อัตรา

ดอกเบี้ย 
 

ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย  
ร้อยละ(ต่อ

ปี) 
 

1 ปี 1-5 ปี 5 ปี 
ตามราคา

ตลาด    
หนี้สินทางการเงิน  
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร 

- - - 2,174,123.01 - 2,174,123.01 MOR 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
บุคคลที ่

       

   เกี่ยวข้องกัน 7,000,000.00 - - - - 7,000,000.00 7.37 
เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบัน 

       

   การเงิน 8,832,000.00 59,508,000.00 - - - 68,340,000.00 2.00 
หนี้สินตามสญัญาเช่า
การเงิน 

1,114,828.78 4,724,784.88 - - - 5,839,613.66 6.70 

        
  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย : บาท) 

 
อัตราดอกเบีย้คงท่ี อัตราดอกเบี้ย ไม่มีอัตรา รวม 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

 
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย  

ร้อยละ(ต่อ
ปี) 

 
1 ปี 1-5 ปี 5 ปี 

ตามราคา
ตลาด    

สินทรัพย์ทาง
การเงิน 

 

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

- - - 7,942,534.02 12,490,571.40 20,433,105.42 0.37 - 
0.50 

เงินลงทุนช่ัวคราว - - - 160,920.71 - 160,920.71 1.50 
เงินฝากธนาคารทีต่ิด
ภาระ 

       

   ค้ าประกัน 641,715.19 - - 5,020,000.00 - 5,661,715.19 0.375,1.50 
หนี้สินทางการเงิน  
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร 

- - - 997,742.23 - 997,742.23 MOR 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
บุคคลที ่

       

   เกี่ยวข้องกัน 9,000,000.00 - - - - 9,000,000.00 7.37 
เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบัน 

       

   การเงิน 5,547,000.00 68,340,000.00 - - - 73,887,000.00 2.00 
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23.5  ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก าหนด เนื่องจากไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งอาจ
ท าให้เกิดความเสียหายได้  บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดเตรียม
วงเงินสินเช่ือที่คาดว่าเพียงพอในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการอนุมัติ
จากธนาคารพาณิชย ์
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23.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

23.6  มูลค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม  หมายถึง  จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกัน  ในขณะที่ท้ังสองฝ่ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรม  ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน  ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการ 
ซื้อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้มูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะก าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอั ตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
24.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้.- 

24.1   บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนงัสือค้ าประกัน ดังนี้.- 
 หน่วย : บาท 

ปี 2558 ปี 2557 
การให้บริการทางการแพทย์ และค่าสาธารณูปโภค 2,269,000.00 2,269,000.00 
การใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  600,000.00 600,000.00 
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทย ุ 20,000.00 20,000.00 
รวม 2,889,000.00 2,889,000.00 

24.2   บริษัทฯ  ได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาวโดยมรีายละเอียด ดังนี้.- 
 อัตราค่าเช่าต่อปี 

รายละเอียด ครบก าหนด (หน่วย : บาท) 
สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อเป็นที่จอดรถ และโรงซักผ้า ปี 2559 - 2561 189,400.00 
สัญญาเช่าบ้านเพ่ือเป็นสวัสดิการพนักงาน ปี 2560 168,000.00 
สัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ปี 2560 - 2561 1,806,517.00 

ค่าเช่าท่ีต้องช าระในแต่ละปีตามสญัญาเช่าดังกล่าว สรุปได้ดังนี้.- 
 หน่วย : บาท 

ปี 2558 ปี 2557 
ไม่เกิน 1 ปี 1,275,399.99 2,162,517.00 
เกิน 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 942,170.00 2,130,770.00 
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24.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ) 

24.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายในอนาคตจากสัญญาติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดับเพลิง และสัญญาติดตั้งซอฟท์แวร์ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3.01 ล้านบาท 

24.4 ในปี 2558  บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดีความโดยถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยรายหนึ่ง เป็นเงิน
ประมาณ 7 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในศาลช้ันต้นของศาลจังหวัดอุดรธานี  อย่างไรก็ตาม  ทนายความของบริษัทฯ คาด
ว่าบริษัทฯ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณหนี้สินจากคดีความนี้ในงบการเงิน
ส าหรับปี 2558 

 
25.  การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์หลักในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
การด ารงไว้ ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินแสดงอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.47 : 1 และ 0.46 : 1 ตามล าดับ 
 
26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ า 
ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาท 

 
27.  การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ ได้รบัอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ์ 2559 
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แผนทีแ่สดงทีต่ั้ง 

บริษัท วฒันาการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

โรงพยาบาลนอร์ทอสีเทอร์น-วฒันา 

70/7-8 ถนนศุภกจิจรรยา, ต าบลหมากแข้ง, 

อ าเภอเมือง, จงัหวดัอุดรธาน,ี 41000 

 

โทรศัพท์ : 0-4232-5999 

โทรสาร : 0-4224-1956 

EMAIL : ADMIN@WATTANAHOSPITAL.NET 

WEBSITE : WWW.WATTANAHOSPITAL.NET 
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