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บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) “ NEW ” 

 

 

                     สาส์นจากประธานบริษัทฯ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น, 

    
 ท่ามกลางสงครามเศรษฐกิจระหว่างมหาอ านาจสหรัฐอเมริกาและจีนเกือบปีในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลกระทบ
เศรษฐกิจท่ัวไปของโลก รวมทั้งของประเทศไทยเราด้วย แต่เนื่องจากการเตรียมตัวของโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ด้วย
การลงทุนปรับปรุงสภาพกายภาพของตึกและบริเวณตลอดจนการเพิ่มขยายการบริการทางการแพทย์อีกหลายๆแผนก ท าให้
ตลอดปี พ.ศ. 2561 ทางโรงพยาบาลของเราสามารถท ารายได้เพิ่มขึ้นถึง 12% ดังที่ทุกท่านอาจดูได้จากงบการเงินในรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่อยู่ในมือของทุกท่านแล้ว 

 อย่างไรก็ตาม ในรอบปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลของเราได้มีการร่วมมือการรับส่งผู้ป่วยในบางสาขากับโรงพยาบาลบาง
แห่งในกรุงเทพฯ พร้อมๆกันกับท่ีมีการเปิดศูนย์บางสาขา เช่น ศูนย์โรคหัวใจ และศูนย์โรคไต เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ความสะดวกแก่
ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาท่ีอื่นไกล 
 นอกจากนั้นผลของการขยายแผนกสูติ-นารีเวชกรรมและเด็ก ตลอด 24 ช่ัวโมงนั้น ปรากฏว่าได้รับความนิยมมากข้ึน 
อย่างน่าพอใจ ส าหรับปีใหม่ที่ก าลังมาถึงทางโรงพยาบาลก็ได้มุ่งเน้นเรื่องการรับส่งต่อผู้ป่วยทั้งจากหนองคาย และ  สปป.ลาว 
ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ อาทิ หนองบัวล าภู, บึงกาฬ เป็นต้น โดยการซื้อรถฉุกเฉินเพิ่ม และการฝึกอบรมพนักงานขับรถ
ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร 

จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นท่ีให้การสนับสนุนโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ด้วยดีตลอดมา 
 
 
  
 

                                         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  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
ขอรายงานให้ท่านทราบว่า  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน  การควบคุม การตรวจสอบและการบริหารภายในบริษัทฯนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้กระท าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อย จากการตรวจสอบ
ก ากับการบริหารของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้ง หมด 4 ครั้ง โดยมีการ
ด าเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการจัดท างบการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี รวมถึงทบทวนนโยบายบัญชีของบริษัทว่าถูกต้องและเหมาะสม 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัด ท าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความเหมาะสมและ
ถูกต้องของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงระหว่าง
กัน ไม่พบว่ามีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติงานที่
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อก าหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

5. คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2562 และได้เสนอให้คณะ กรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ, นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน  และนางสาวพรทิพย์ 
อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 4712, 7750 และ 9589  แห่งบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 

 
               จึงขอยืนยันรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี  2561  ไว้  ณ  ท่ีนี้ด้วย 

 
                                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                    
                                                                      (รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวส ารวจ) 
                                                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                         บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
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1.    ข้อมลูทั่วไป 
 

        1.1   บริษัท 
 บริษัทวัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100   เตียง ภายใต้ช่ือ
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น – วัฒนา  เริ่มเปิดบริการเมื่อปี 2528 ตั้งอยู่ที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ต าบลหมากแข้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี  41000 เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107537002095 โทรศัพท์ 0-4221-9888 โทรสาร  0-4224-1956  E-
mail  Address : admin@wattanahospital.net  Website : www.wattanahospital.net  มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
โดยเรียกช าระแล้ว 100 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน  10,000,000 หุ้นละ 10 บาท 
           
 

       1.2      จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้น 
                  ไปของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 
                 - ไม่มี -  
       1.3      บุคคลอ้างอิง 

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย ์
 บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

  

(ข) ผู้สอบบญัชี 
นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ , นางสาววัญเพ็ญ  อุ่นเรือน และนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา 
บริษัท ส านักงานปีติเสว ีจ ากัด 
8/4  ช้ัน 1,3  ซอยวิภาวดี 44 (ซอยอมรพันธ์)   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร     
กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์ : 0-2941-3584-6  โทรสาร :  0-2941-3658 

  

(ค) ที่ปรึกษากฎหมาย 
นายวิบูลย์ อัศวเรืองชัย 
เลขท่ีใบอนุญาตว่าความ 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.  ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

สรุปข้อมลูทางการเงินของบริษัท                                                                                                                                                              
(หน่วย : พันบาท) 

 

สินทรัพย์ ณ วันสิ้นป ี       ปี2561       ปี2560       ปี2559 
สินทรัพย์รวม 488,201 472,619 454,442 

หนี้สินรวม 138,968 134,854 129,677 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 349,233 337,765 324,765 

ผลการด าเนินงาน มกราคม - ธันวาคม    
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 356,075 298,523 294,217 

รวมรายได ้ 365,664 326,100 303,553 

รวมค่าใช้จ่าย 344,184 302,905 289,046 

ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 21,480 23,195 14,507 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 16,883 18,286 10,890 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1.69 1.83 1.09 

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

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 34.92 33.78 32.48 

อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.82 1.00 1.10 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 29.07 33.62 29.72 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 4.62 5.61 3.59 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 3.51 3.94 2.36 

อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุน้ (%) 4.92 5.52 3.38 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.40 0.40 0.40 

อัตราการเจรญิเติบโต - เพิ่มขึ้น (ลดลง)    

สินทรัพย์รวม (%) 3.30 4.00 (2.78) 

หนี้สินรวม (%) 3.05 3.99 (12.71) 

รายได้จากการขาย (%) 19.28 1.46 (7.27) 

ก าไรสุทธิ (%) (7.67) 67.92 (16.25) 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง แห่งแรกของจังหวัด 
อุดรธานี โดยให้บริการทางการแพทย์ทุกแผนกในระดับตติยภูมิ โดยแบ่งการประกอบ ธุรกิจเป็น แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในเป็นหลัก  

 

 3.2 สัดส่วนของรายได้ 

            โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผู้ป่วย 

แยกรายได้ตามประเภทผู้ป่วย (ล้านบาท) ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 

ผู้ป่วยนอก 152.53 41.7% 137.68 42.3% 136.55 45.0% 
ผู้ป่วยใน 230.68 63.1% 174.49 53.5% 172.73 56.9% 

ผู้ป่วยประกันสังคม 0.36 0.1% 5.35 1.5% 2.33 0.5% 

รายได้อื่นๆ 16.97 4.6% 16.44 5.2% 13.34 4.6% 
รายได้อื่น-กลับรายการคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญจากการรับช าระหนี ้

- 0% 17.46 5.4% - 0% 

ส่วนลดจ่าย 34.87 -9.5% -25.32 -7.8% -21.40 -7.0% 
 365.66  326.10  303.55  

 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทการให้บริการ 

ประเภท ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
(1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 356,075 97.38 298,523 91.54 294,217 96.92 
      -  รายได้ค่ายาและเวชภัณฑ ์ 112,818 31.68 96,045 29.45 91,934 30.29 
      -  รายได้ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 72,527 20.37 57,444 17.62 60,353 19.88 
      -  รายได้ค่าห้องพัก 30,629 8.60 25,249 7.74 24,591 8.10 
      -  รายได้ค่าวินิจฉยัโรค และ  
         รักษาพยาบาล  

120,742 33.91 105,272 32.28 103,620 34.14 

      -  รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล 19,359 5.44 14,513 4.45 13,719 4.52 
       
(2)  รายได้อื่น ๆ  9,589 2.62 27,577 8.46 9,336 3.08 
      -  รายได้อื่น 9,589 2.62 10,113 3.10 9,336 3.07 

- รายได้อื่น-กลับรายการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญจากการรับช าระหนี ้

- - 17,464 5.36 - - 

รวมรายได ้ 365,664 100.0 326,100 100.0 303,553 100.0 
อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได้รวม - 12.13 - 7.42 - -6.71 

 

3.3  การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในปีทีผ่่านมา 
1. เปิดใช้อาคาร 1 หลังปรับปรุงแล้วเสร็จ ซึ่งให้บริการแผนกฉุกเฉิน และแผนกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก 
2. เปิดหอผู้ป่วยชั้น 9 อาคาร 3 เป็นหอผู้ป่วยใน 
3. เพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนยร์บัส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ครอบคลุมกลุ่มประชากรรับบริการมากขึ้น 
4. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางตลอด 24 ช่ัวโมง  
5. แผนกไตเทียมเพิม่การให้บริการจาก 20 เครื่องเป็น 35 เครื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงสถานท่ีของแผนกไตเทียม 
6. เตรียมการเปิดให้บริการศูนยห์ัวใจตลอด 24 ช่ัวโมง 
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3.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันภายในอนาคต 
1. โครงสร้างอุตสาหกรรม 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปัจจุบันผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการ
รักษาหลากหลายที่ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เช่น สิทธิส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า, ประกันสังคม, และสิทธิราชการ 
ท าให้กลุ่มผู้ป่วยท่ีจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนมีจ านวนลดลง 

 

 

ข้อได้เปรียบของบริษัท 
 บริษัทฯมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจกว่า 33 ปีท าให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับความมั่นใจจากผู้ป่วยและมี
ฐานผู้ป่วยเดิม ซึ่งขยายตามจ านวนประชากร ประกอบกับการที่บริษัทฯ ถูกก่อตั้งโดยทีมแพทย์ ท าให้สามารถเข้าใจ
และรักษาระดับของคุณภาพการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรและระบบคุณภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางมาโดยตลอด  

 

ข้อเสียเปรียบของบริษัท 
 การที่บริษัทฯตั้งอยู่ในต่างจังหวัดท าให้การจัดหาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่
จ าเป็น ไม่สะดวกเท่าบริษัทฯในกรุงเทพ 

 

2. สถานภาพในการแข่งขันของโรงพยาบาล 
  ภาวะการตลาดและการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในพ้ืนท่ีที่บริษัทตั้งอยู่นั้น มีโรงพยาบาลเอกชนที่เป็น

คู่แข่งอยู่ 3 ราย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร (ขนาด 100 เตียง), โรงพยาบาลเอกอุดร (ขนาด 100 เตียง), และ
โรงพยาบาลขอนแก่นราม (ขนาด 200 เตียง) มีการแบ่ง segment ของตลาดที่ชัดเจน คือโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
อื่นในจังหวัดอุดรธานีล้วนก าหนดเป้าหมายที่ลูกค้ากลุ่มบน แต่บริษัทก าหนดเป้าหมายที่ลูกค้ากลุ่มกลางถึงบน ท า
ให้การแข่งขันเกิดขึ้นในการขยายจ านวนลูกค้ากลุ่มบนนั่นเอง ในปีที่ผ่านมาการแข่งขันดังกล่าวมีระดับที่สูงขึ้น
เนื่องจากมีการขยายตัวของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาในจังหวัดซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบน ท าให้บริษัทต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันโดยเพิ่มความเช่ือมั่นผ่านระบบคุณภาพของโรงพยาบาลที่
ได้รับการรับรองระดับประเทศพร้อมกับการใช้กลไลราคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันบริษัทมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต้นทุนท าให้สามารถมีความยืดหยุ่นด้านราคาได้มากกว่าคู่แข่ง  

 

4.  ปัจจัยความเสี่ยง 
     ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

(ก) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  
หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพของประชาชน อาจส่งผลกับรายได้ของบริษัทฯ 
 

(ข) ความเสี่ยงจากพ่ึงพาบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่
ขาดแคลน โดยเฉพาะบริษัทฯตั้งอยู่ ในต่างจังหวัด ท าให้การจัดหาและคัดสรรแพทย์เฉพาะทางและพยาบาล
วิชาชีพมีข้อจ ากัด 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(ก) ความเสี่ยงจากการรับช ารับหนี้ล่าช้า 

เนื่องจากในสองสามปีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มของลูกค้าใช้สิทธิการรักษาแบบประกันเพิ่มมากขึ้นมาก ท าให้
จ านวนยอดหนี้เพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสท าให้การรับช าระล่าช้าซึ่งจะส่งผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษทัฯ 
และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญตามมา 

 

     (ข) ข้อพิพาททางกฎหมาย โรงพยาบาลอาจมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริการทางการแพทย์ 
 

 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธหิรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
(ก) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญม่ากกว่า 50% 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุลถือหุ้นในบริษัทจ านวน 5,784,074 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 
57.84 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจึงท าให้กลุ่มครอบครัวตั้งสบืกุล สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นไดเ้กือบท้ังหมดไม่ว่าจะเปน็เรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติใน เรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฏหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนด ตอ้งให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
            
(ข) ความเสี่ยงจากการทีหุ่้นม ีfree float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 444 ราย และมีหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายยอ่ย (Free Float) จ านวน 1,849,426 หุ้น หรือร้อยละ 18.49 ท าให้การซื้อขาย
เปลี่ยนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไมม่ากนักและ ผู้ลงทุนทั่วไปไมส่ามารถเข้าถึง เพื่อการซื้อขายไดป้กติ ดังนั้นผู้ถือ
หุ้นจึงอาจจะมีความเสีย่งท่ีจะไม่สามารถ ขายหุ้นได้ทันทีในราคาทีต่อ้งการ  
 

5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
5.1 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดสว่นการถือหุ้นในปัจจุบัน ดังนี ้
 31 ธันวาคม 2561 
  จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นางสาวณัฐธิรา   ตั้งสืบกุล 2,426,542 24.27 
2 นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 1,587,250 15.87 
3 นางวัลลีย ์สังข์ศิร ิ 1,079,500 10.80 
4 นางสาวพัลลภา วิทยากร 1,017,000 10.17 
5 นายพิพัฒน์   ตั้งสืบกลุ 807,282 8.07 
6 นางสาวมนต์ทิชา อัชชพันธ์ 495,000 4.95 
7 นางสาวอรวรรณ เอื้ออัมพร 491,675 4.92 
8 นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธ ารง 460,300 4.60 
9 นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล 431,875 4.32 
10 นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว 270,000 2.70 

                    หมายเหตุ  ข้อมูลรายงานการกระจายหุน้จากศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 
 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 
5.2.1 การจัดการ 

             คณะกรรมการบริษัท 
    บริษัทฯ มีคณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดังนี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 
2. พญ. ศุภวรรณ ตั้งสืบกลุ กรรมการ 
3. นพ. สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 
5. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ กรรมการ 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้ 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยสองลายมือช่ือของกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย  รศ.
ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล, พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล, นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว และนางสาวบังอร ตั้งสืบกุล และประทับตราส าคัญ
ของบริษัทฯ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัท 
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
5. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาบที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 
6. ด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
7. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

และโปร่งใส 
8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ                                   
       1 .  รศ.ดร.พูนศักดิ์            ไวส ารวจ          ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                   2.   นางสาวสดุา                สันติเสวีกุล       กรรมการตรวจสอบ 
                   3.   พญ. อลิศา         เนรมิตตกพงศ์     กรรมการตรวจสอบ 
                   4.   นางสาวภัทรภร            พรมทอง                  เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม  3  เดือน / ครั้ง มีหน้าท่ี 

1. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางแผน รายงานผลและประเมินผลและปัญหาของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ 

2. ให้ค าแนะน าในการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาทีผู่้สอบบัญชี
เห็นว่ามีสาระส าคัญ 

3. พิจารณาทบทวนให้ค าปรึกษาผลการตรวจสอบและข้อเสนอของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน  ติดตาม
การด าเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะเพื่อรายงานต่อกรรมการบริษัททราบ 

4. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

5. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัท 
6. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อก าหนดของ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์               

 

การสรรหากรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คือต้องมีคุณสมบัติ (ตามข้อ 16 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551) ซึ่งประกอบด้วย  
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวน หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ,  
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ท้ังนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
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ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท,  

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท,  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน,  
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี,  
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี,  
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท,  
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท,  
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 
 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด,  

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ,  
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล   ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ กรรมการพิจาณาค่าตอบแทน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ 
1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และน าเสนอขออนุมัติต่อผู้

ถือหุ้น 
2.  พิจารณาและอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมที่เกิดจากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ 
     กรรมการและผู้บริหารของบรษิัท 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

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

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบในการบรหิารงานตามปกติธุระของบริษัท  โดยสรุปอ านาจ
หน้าท่ีที่ส าคัญดังนี ้
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1. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณโครงสร้างการบริหารงานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และ อนุมัติและ/หรอื
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

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

3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง 
4. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 

 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล  กรรมการบริหาร 
3. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล  กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย
มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1.  น าเสนอแนวนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. ติดตามและก ากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ 

ก าหนด  
3. พิจารณาทบทวนเกีย่วกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรอืข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการ ที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

4. พิจารณาน าเสนอข้อพึงปฏิบัติทีด่ี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ ชุดย่อย
ต่างๆ ของบริษัทฯ 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหเ้ป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัต ิ
6. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท างานชุดย่อย เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุนงานการก ากับดูแล

กิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ให้บรรลุตาม
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว  ประธานคณะกรรมการ 
2. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ  กรรมการบริหาร 
3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล  กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบในการบริหารงานตามปกติธรุะของบริษัท โดยสรุปอ านาจ 

หน้าท่ีที่ส าคัญดังนี ้
1. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ง ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
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2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบ 

3. ก ากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มี
ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญ และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการ 
จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน าระบบการบริหารความเสี่ยง
มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วท้ังองค์กร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ  ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมใน
การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

7. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ
หน่วยงาน และ/หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
 

การเข้าประชุมของกรรมการแตล่ะคณะในปี 2561 

 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
 คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
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  2/4 - 
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 

ช่ือ สกุล กรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบ 
แทนประจ า 

เบี้ยประชุม 
(บาทต่อป)ี 

โบนัส
กรรมการ/ 
บ าเหน็จ 

สิทธิประโยชน์
อื่นๆ 

รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ ไม่ม ี 168,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว รองประธานกรรมการ ไม่ม ี 51,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ ไม่ม ี 68,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
นส.บังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 

กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่ม ี 68,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
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นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพญ็ กรรมการ 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่ม ี 12,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ กรรมการอิสระและ    
ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ไม่ม ี 48,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

นส.สุดา สันตเิสวีกุล กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

ไม่ม ี 24,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

พญ.อลิสา เนรมติตกพงศ ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่ม ี 12,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการและผู้บริหาร 
 ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์หลังออกจากงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร จ านวน 12 ท่าน รวมทั้งสิ้น 25.90 
ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
- ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

-ไม่ม-ี 
- เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทไดส้มทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-6 ของเงินเดือนข้ึนอยู่
กับอายุงาน โดยในป ี2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้ บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 1.73 ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 เท่ากับ 720,000 บาทต่อปี ให้แก่บริษัทส านักงานปิติเสวี จ ากัด  ซึ่ง
เป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านัก
งานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   
หมายเหตุ สัดส่วนในการถือหุ้นบรษิัท (%) ได้จากข้อมลูรายงานการกระจายหุ้นจากศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

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 

75 - 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 

65 -  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 
 

73 -  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 

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

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

5) นางสาวจรยิา ฉัตรสกุลเพ็ญ 
    กรรมการบริษัท 

41 -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา เมโทร
โปลิแทน สหรัฐอเมริกา  

0 - 2557-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 

71 - 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    

69 - ปริญญาตรีสาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program  (DAP) 

0.002 - 2543-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ 

8)  พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศ ์
     กรรมการตรวจสอบ 

42 - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วุฒิบัตรช านาญการ สาขาวิสญัญีแพทย์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

- กรรมการตรวจสอบ 
9) นางจุฑารตัน์  ไกรศรีวรรธนะ 
     รองผู้อ านวยการบริหาร 

68 - สาธารณสุขศาสตร์ เอกบริหารสาธารณสุข 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
  วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

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

48 - ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

- - 2537-ปัจจุบัน - หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

11) ดร.ณัฐธิรา  ตั้งสืบกลุ 
     หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

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

24.27 บุตรี (1,3) 2547-ปัจจุบัน -ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหาร 

12) นส.ภัทรภร พรมทอง 
    เลขานุการคณะกรรมการ  

ตรวจสอบ 

33 -ปริญญาตรสีาขาวิศกรรมแปรรูปอาหาร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง 

- - 2552-ปัจจุบัน -เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
6.1  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ   
                บริษัทให้ความส าคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของบริษัทฯได้ บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการด าเนินกิจการและการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินธุรกิจ
ค านึงถึงความเสี่ยงโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   บริษัทมีการก าหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้
กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน, การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการจัดท ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ 
Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อน าเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเข้าสู่กระบวนการ
ด าเนินงานปกติ (CSR-in-process) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

6.2 สิทธขิองผู้ถือหุ้น 
                  ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดประชุมที่ห้องประชุมของบริษัทฯ   ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย บริษัทได้ส่ง

หนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  กรณีที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุม  ให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนเข้าประชุมโดยมีใบมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับ
มอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  และก าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร มีการบันทึกการประชุม ถูกต้องครบถ้วน 

 

6.3 สิทธขิองผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัท   ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าในหรือนอกบริษัท 
 ผู้ถือหุ้น           บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนให้แกผู่้ถือหุ้น 
 โดยยดึมั่นในบรรษัทภิบาล  
 พนักงาน          บริษัทได้ปฏิบัตกิับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
 คู่ค้า                บริษัทได้มีการปฏิบัติตามสญัญาต่อคู่ค้า 
 เจ้าหนี้             บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงการช าระเงิน 
 ลูกค้า              บริษัทให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันและมีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ คอย   
                      รับข้อร้องเรียน และแก้ไขปญัหาต่าง ๆ   
 คู่แข่ง              บริษัทปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการไม่สจุริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 
 สังคม/ชุมชน     บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

 

6.4   การประชุมผู้ถือหุ้น 
                 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้น าเสนอประเด็นส าคัญให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอข้อมูลส าคัญ

อย่างครบถ้วนตามกฎหมายข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัท มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท และเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งได้บันทึกส่วนที่
ส าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 

6.5   ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
 คณะกรรมการมีการก าหนด วสิัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เปา้หมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษิัท และ

คอยดูแลใหฝ้่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ เพือ่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดต่อกิจการ
และความมั่นคงสูงสดุแก่ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการจัดใหม้ีระบบควบคมุภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล และมีการติดตาม
อย่างสม่ าเสมอ 

 คณะกรรมการมีการแยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน และเป็นอิสระต่อกัน 
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 คณะกรรมการก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจเท่าน้ัน  
เว้นรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อก าหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย ์

 

6.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
               คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อไม่ให้ผู้  บริหารและ

ผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
                 ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ห้ามผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอก และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

6.7  จริยธรรมธุรกิจ 
                 บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ทุกคน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษไว้
ด้วย 

 

6.8   การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
             บริษัทมีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้นจ านวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นประมาณ  1/3  ของกรรมการ

ทั้งหมด 
 

6.9   การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
                    ประธานกรรมการกับผู้อ านวยการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน  
 

6.10   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร          
         บริษัทได้ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บรหิารโดยไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
 

6.11   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
          บริษัทฯ ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน  720,000.-  บาทต่อปี ให้บริษัท

ส านักงานปีติเสวี จ ากัด โดยเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบุคคล หรือกิจการ
ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 

6.12   การประชุมคณะกรรมการ 
                    คณะกรรมการมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการเรียกประชุมพิเศษ เพิ่มตามความ

จ าเป็นโดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและมีการบันทึกและเก็บรายงานการประชุมพร้อมตรวจสอบได้   

 

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

คณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการ) และกรรมการตรวจสอบทุกท่านด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน (ดังรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ในหัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการ) 
 

6.14   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
         บริษัทฯได้ก าหนดให้ บริษัท MA Consulting จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯในปี 2559-
2561 โดยเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและท ารายงานข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
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         บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการ
ประเมินผลงานของพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาความดีความชอบ  มีการอบรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความ
ช านาญและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

6.15  การบริหารความเสี่ยง 

        คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาผลการตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเพิ่มเติม ทั้งนี้จากการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตามคณะกรรมการเห็น
ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร ทั้งนี้เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) คณะกรรมการได้จัดให้มีบริษัทฯภายนอก มาช่วยตรวจสอบภายในเพิ่มเติม (Internal 
Audit Assistance) เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 

6.16   รายงานของคณะกรรมการ 

         คณะกรรมการบริหารบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดท า
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
         ส่วนระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับน่าพอใจ และสร้างความเชื่อถือได้ดังรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

          
6.17   ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

         คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทันเวลาโปร่งใสตาม ข้อก าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ 0-4221-9888  หรือที่ e-mail : 
admin@wattanahospital.net โดยได้มอบหมายให้นางสาวภัทรภร พรมทองเป็นผู้ประสานงาน 
 

          6.18   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดไว้เป็นลาย

ลักษณ์ อักษรในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายส าคัญดังนี ้
1. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ยวข้องของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงาน การเปลี่ยน แปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้
เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากน้ันยังได้
แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อก าหนดดังกล่าวด้วย 

2. บริษัทมีข้อก าหนดห้ามน าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทที่ทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท /กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา  24 ช่ัวโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลนั้นสู่สาธารณทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษัท หาก
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคัญคนใดกระท าผิดวินัยจะได้รับโทษ ตั้งแต่การ
ตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 

 

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 แล้ว และเริ่มมผีลบังคับใช้ใน
วันท่ี 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป 

 

mailto:admin@wattanahospital.net
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        6.19 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
    บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารองตาม

กฎหมายแล้วของบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล ให้น าปัจจัยต่างๆที่ส าคัญมาพิจารณา ประกอบด้วย เช่น ผลการ
ด าเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ  

   การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตามความเหมาะสม 

 

7. รายการระหว่างกัน 
ที่ผ่านมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ 

จ ากัด, Alliance International Medical Center  ,และบริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จ ากัด  ดังนี ้
(1) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน 

โดยรายการระหว่างกันประกอบด้วย รายการส่งผู้ป่วย เพื่อรับการรักษาพยาบาลระหว่างกัน, การซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกนั
ซึ่งมีการก าหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไข ปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ ปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูก
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อท่ี 5 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าว นี้เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท
ฯ คือ ได้รับผู้ป่วยส่งมารักษาต่อจาก บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่คนละจังหวัดกับบริษัทฯ และยังได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์พร้อมทั้งเพิ่มอ านาจต่อรองกับบริษัทยา และเวชภัณฑ์ต่างๆด้วย  

(2) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับ Alliance International Medical Center ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน โดยเป็น
รายการซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการก าหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะ
และปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อที่ 5 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัท
ดังกล่าวนี้เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในการสร้างพันธมิตรในการส่งต่อผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล 

(3) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับ บริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นรายการ
เช่าพื้นที่ระหว่างกัน โดยมีการก าหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาด โดยลักษณะและปริมาณ
รายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อที่ 5 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เป็น
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในเรื่องการใช้พื้นที่ 

(4) บริษัทฯ ไม่มีการท ารายการระหว่างกัน แต่มีการเปิดเผยบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกันคือ บริษัท วัฒนาเฮลธ์แคร์กรุ๊ป จ ากัด 
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน 

(5) บริษัทฯ ไม่มีการท ารายการระหว่างกัน แต่มีการเปิดเผยบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกันคือ บริษัท พีแอนด์เอ็น แอสเซ็ท พลัส 
จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน 

(6) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น – บริษัทไม่มีภาระผูกพันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
7.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 ในการท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะก าหนดราคา และเงื่อนไข
ต่างๆ โดยค านึงถึงราคาปกติธุรกิจและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
เป็นส าคัญ ทั้งนี้รายการระหว่างกันและเง่ือนไขจะถูกน าเข้ารายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ โดยที่กรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 

 

7.2 นโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทฯคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีการท ารายการซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับบริษัท  21 

ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด และ Alliance International Medical Center ในเรื่องของการรับผู้ป่วยส่งต่อเพื่อการ
รักษาพยาบาล และซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกัน เพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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 และบริษัทฯคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีการท ารายการซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับบริษัท 
พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จ ากัด ในเรื่องของการเช่าพื้นที่ระหว่างกันเพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 บริษัทฯยังไม่มีแผนการท ารายการใดๆกับ บริษัท วัฒนาเฮลธ์แคร์กรุ๊ป จ ากัด และ บริษัท พีแอนด์เอ็น แอสเซ็ท 
พลัส จ ากัด  

รายการดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

 
 

8. การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้รวมในปี 2561 เท่ากับ 365.664 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 

ร้อยละ 12.13 ซึ่งมีสาเหตุจากการเพิ่มของรายได้นี้เกิดจากโรงพยาบาลเนื่องจากจ านวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นในปีท่ีแล้ว 
ในปี 2561 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) 

จ านวน 49.849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04 จากปีท่ีแล้ว  
 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 16.883 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.67 จากปีท่ีแล้ว 
 
เหตุการณ์ที่ส าคัญในปี 2561 

1. เปิดใช้อาคาร 1 หลังปรับปรุงแล้วเสร็จ ซึ่งให้บริการแผนกฉุกเฉิน และแผนกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก 
2. เปิดหอผู้ป่วยชั้น 9 อาคาร 3 เป็นหอผู้ป่วยใน 
3. เพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนยร์บัส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ครอบคลุมกลุ่มประชากรรับบริการมากขึ้น 
4. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางตลอด 24 ช่ัวโมง  
5. แผนกไตเทียมเพิม่การให้บริการจาก 20 เครื่องเป็น 35 เครื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงสถานท่ีของแผนกไตเทียม 
6. เตรียมการเปิดให้บริการศูนยห์ัวใจตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
1.ผลการด าเนินงานตามงบการเงินส าหรับปี 2561 และความสามารถในการท าก าไร 

รายได้ 
(ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง 
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 356.075 298.523 19.28% 
รายได้อื่น 9.589 10.113 -5.18% 
รายได้อื่น – กลับรายการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสญูจากการรับช าระหนี ้

- 17.464 NA 

รวมรายได ้ 365.664 326.100 12.13% 
 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 365.664 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 326.100 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 12.13 จากปีท่ีแล้ว และรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 57.552 ล้านบาทจากปีท่ีแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากจ านวนผู้ป่วยในที่เพ่ิมมากข้ึน 

 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
(ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 262.159 225.750 16.13% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 78.529 73.789 6.42% 
รวมค่าใช้จ่าย 340.688 299.539 13.74% 

 
ในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล จ านวน 262.159 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 225.750 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 16.13 จากปีท่ีแล้ว ต้นทุนค่ารักษาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีจ านวนผู้ป่วยรับบรกิารเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเพิ่มอัตราก าลงั
ตามสัดส่วนเพื่อให้บริการได้อย่างเพียงพอ ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปีนี้เท่ากับ 78.529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
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73.789 ล้านบาทจากปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 6.42 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการตลาดและบุคลากรด้าน
การขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้น 

 

วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
(ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง 
EBITDA 
อัตราก าไร EBITDA 

49.849 
14% 

47.912 
15% 

4.04% 

EBIT 
อัตราก าไร EBIT 

24.976 
7% 

26.560 
8% 

-5.96% 

ก าไรสุทธิ 
อัตราก าไรสุทธิ 

16.883 18.286 
6% 

-7.67% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.69 1.83 -7.67% 
 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ าหน่าย (“EBITDA”) ในปี 2561 เท่ากับ 49.849 ล้านบาท โดยอัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ใกล้เคียงกับปี
ที่แล้วคือร้อยละ 14  

 

งบแสดงฐานะทางการเงินและกระแสเงินสด 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง 
สินทรัพย์รวม 488.201 472.619 3.30% 
หนี้สินรวม 138.968 134.854 3.05% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 349.233 337.765 3.40% 

 
ในปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 ท าให้มีสินทรัพย์รวมในปี 2561 เท่ากับ 488.201 ล้านบาท 

ขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ท าให้มีหนี้สินรวมเท่ากับ 138.968 ล้านบาท ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 
เท่ากับ 349.233 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.40 

 

กระแสเงินสด 
(ล้านบาท) ปี 2561 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 47.914 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 51.329 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 13.653 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ )17.067(  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 32.747 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป ี 15.680 

 

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 17.067 ล้านบาท โดยบริษัทมี เงินสดสุทธิยกมา 
ณ วันต้นงวดจ านวน 32.747 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือ เท่ากับ 15.680 ล้านบาท สาเหตุที่เงินสด
สุทธิปลายงวดคงเหลือลดลงเป็นเพราะบริษัทฯเพิ่มการลงทุนในเงินฝากระยะสั้นและยาวเพิ่มขึ้น 

 

2.ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
 ปี 2561 ปี 2560 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.43 11.26 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 26.80 31.97 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 55.45 56.94 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) 6.49 6.32 
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ในปีที่ผ่านมาพบว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเนื่องจากทางบริษัทฯมีระบบในการติดตามหนี้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และลดระยะเวลาเก็บหนี้ลงต่อไป  
 ในด้านสินค้าคงเหลือ ในปี 2561 บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่ประมาณ 6.49 วัน ใกล้เคียงกับปีท่ีแล้ว 

ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมคือไม่ขาดสินค้าในการด าเนินธุรกิจคือสินค้าจ าพวกยาและเวชภัณฑ์ 
 

3.สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

(เท่า) ปี 2561 ปี 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.82 1.00 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.72 0.91 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.37 0.52 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 18.19 11.96 

 

ในด้านความเพียงพอของสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯอยู่ที่ 0.82 เท่าซึ่งเพียงพอต่อการ 
ด าเนินธุรกิจปกติ 

ในปี 2561 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและอัตราส่วนสภายคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 0.72 เท่า
และ 0.37 เท่า ตามล าดับ และอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ยเท่ากับ 18.19 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ 

 
4.ภาระผูกพันด้านหนี้สนิ 

(เท่า) ปี 2561 ปี 2560 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 18.19 11.96 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) 0.81 1.03 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ 0.40 0.40 

 

ในด้านหนี้สินบริษัทฯมีความสามารถในการช าระหนี้ โดยมีอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่ากับ 18.19 
ในปี 2561เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) ในปี 2561 เท่ากับ 0.81 ซึ่ง
ลดลงจากปีท่ีแล้วเล็กน้อย 

ในปี 2561 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.40 เท่ากับปีท่ีแล้ว 
 

 
 

9. ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking) 
 เศรษฐกิจในปี 2562 มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบด้านค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น และสถานการณ์โลกที่ตึงเครียด 

รวมทั้งด้านการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนที่สูงขึ้น และความไม่แน่นอนในมาตรการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ของภาครัฐ 
ทั้งหมดน่าจะส่งผลแก่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯวางแผนรับมือกับเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันที่สงู
มากโดยเน้นท่ีการให้บริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ยุติธรรม ขยายช่องทางการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชนในวงกว้างขึ้น  
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บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

และรายงานของผู้สอบบัญช ี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผู้ถือหุ้น  บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุด  
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่ อการตรวจสอบงบการเงินใน 
รายงานของข้าพเจ้า   ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย  การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า   ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 2 - 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  (ต่อ) 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ  พร้อมท้ังวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องดังต่อไปนี ้
 
รับรู้รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากกิจการโรงพยาบาลส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 356.08 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 97.38 ของรายได้รวม และมีปริมาณของรายการเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้ค่าบริการ
รักษาพยาบาล รายได้ค่ายา รายได้ค่าห้องพัก และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายและมีจ านวน
มากราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการ
รับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคัญของข้าพเจ้า คือ ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับวงจรรายได้ โดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจตัดยอดการรับรู้รายได้ และสอบทานใบ
ลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี  
 
ข้อมูลอืน่ 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบ
บัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไข ข้อมูลที่แสดง 
ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เหมาะสมต่อไป  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา ว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม)  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี  
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไ่ม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป   
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเกีย่วกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน  (ต่อ) 

 สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้ีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 

 
 
 
 

( นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ) 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 
 
บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 
8/4 ชั้น 1, 3   ซอยวิภาวดีรังสิต 44 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 
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บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

           

        หน่วย : บาท 

      

หมาย
เหต ุ  ปี 2561  ปี 2560 

สินทรัพย ์  
    

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  6       15,680,134.32        32,747,412.41  

เงินลงทุนช่ัวคราว   7       10,000,000.00                       -    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 5 และ 8       27,739,653.68        25,281,257.30  

สินค้าคงเหลือ            7,318,031.04         5,525,922.32  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             447,745.90            334,608.13  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน         61,185,564.94        63,889,200.16  

           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค้ าประกัน  9        5,020,000.00         5,020,000.00  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  10       10,000,000.00                       -    

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  11                      -                         -    

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  12     400,347,098.73      391,860,404.82  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  13        5,624,445.92         6,027,587.90  

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี  14        4,721,344.80         4,893,458.80  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น          1,302,700.38            928,308.71  

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน       427,015,589.83      408,729,760.23  
           

รวมสินทรัพย ์         488,201,154.77      472,618,960.39  

           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบ
การเงินนี ้      
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บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

           

        หน่วย : บาท 

      หมายเหต ุ  ปี 2561  ปี 2560 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้      

หนี้สินหมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  15        3,300,155.74         2,870,755.06  

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน  5 และ 16       43,614,146.44        32,959,321.74  
ส่วนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี      

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17       10,740,000.00        11,691,355.73  

 หนี้สินตามสญัญาเช่าซื้อ  18           230,959.93            213,917.37  

 หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน  19        1,339,792.79         1,259,742.55  

 

ประมาณการหนี้สินส าหรบัผลประโยชน์
พนักงาน 20       12,250,000.00        12,592,878.00  

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย              750,236.34               6,817.85  

เงินปันผลค้างจ่าย              193,515.45            164,995.35  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น          2,212,192.24         1,982,363.18  

รวมหนี้สินหมุนเวียน         74,630,998.93        63,742,146.83  

           

หนี้สินไม่หมนุเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 17       51,545,000.00        56,230,638.00  

หนี้สินตามสญัญาเช่าซื้อ - สุทธิ  18           495,335.22            726,295.15  

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ  19           940,383.54         2,280,176.33  
ประมาณการหนี้สินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - 
สุทธิ 20       11,356,724.00        11,874,416.00  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน         64,337,442.76        71,111,525.48  
           

รวมหนี้สิน         138,968,441.69      134,853,672.31  
           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบ
การเงินนี ้

     



 

รายงานประจ าปี 2561 

 

บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) “ NEW ” 
 

29  

 
บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

         
  

        หน่วย : บาท 

      

หมาย
เหต ุ  ปี 2561  ปี 2560 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้  (ต่อ)  
    

ส่วนของผู้ถือหุน้    
  

  

ทุนเรือนหุ้น         

ทุนจดทะเบียน        

 หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท   

   
100,000,000.00   

   
100,000,000.00  

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว       

 หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท   

   
100,000,000.00   

   
100,000,000.00  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น     

     
62,500,000.00   

     
62,500,000.00  

ก าไรสะสม         

 

จัดสรรแล้ว - ส ารองตาม
กฎหมาย  21  

     
10,000,000.00   

     
10,000,000.00  

 ยังไม่ได้จัดสรร    

   
176,732,713.08   

   
165,265,288.08  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    

   
349,232,713.08   

   
337,765,288.08  

           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
488,201,154.77  

    
472,618,960.39  

           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้   

                    
-                         -    
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บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

             

          หน่วย : บาท 

        
หมายเหต ุ  ปี 2561  ปี 2560 

รายได้           

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล    5     356,075,423.90      298,523,041.80  

รายได้อื่น      
     

 รายได้อื่น     5        9,588,733.89        10,113,006.11  

 

กลับรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูจากการรับ
ช าระหนี ้  5                      -          17,463,651.84  

รวมรายได ้    

  

     365,664,157.79   

   
326,ffff099,699.75  

      
  

     

ต้นทุนและค่าใชจ้่าย  
  

     

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล  
  5     262,159,110.79      225,750,716.05  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
  5       78,529,198.14        73,789,164.25  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  
  5  3,495,831.71  3,365,270.87 

รวมค่าใช้จ่าย   
  

     344,184,140.64      302,905,151.17  
      

  
     

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  
  

       21,480,017.15        23,194,548.58  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  
  14.2  (4,596,679.35)  (4,908,141.83) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  
  

       16,883,337.80   18,286,406.75 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น  
  

     

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง : 

 
     

 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมลูค่าใหม่ของ
ประมาณการหนี้สิน 

 
     

  

ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน - 
สุทธิจากภาษีเงินได ้

 14.2 และ 
20        1,584,087.20   (286,405.60) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  
  

       18,467,425.00        18,000,001.15  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท : หุ้น)    24   1.69    1.83  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบ
การเงินนี ้    10,000,000.00   10,000,000.00  
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      หน่วย : บาท 

      ทุนเรือนหุ้น    ก าไรสะสม   

      ที่ออกและ  

ส่วนเกินมลูค่า
หุ้น  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร  รวม 

    หมายเหต ุ  เรียกช าระแล้ว     

ส ารองตาม
กฎหมาย       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560   

      
100,000,000.00   

  
62,500,000.00   

    
10,000,000.00   

    
152,265,286.93   

 
324,765,286.93  

เงินปันผลจ่าย   22                          -                       -                        -     

      
(5,000,000.00)  

   
(5,000,000.00) 

ก าไรเบด็เสร็จส าหรับป ี             

 ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับป ี                           -                       -                        -          18,286,406.75   

   
18,286,406.75  

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  14.2 และ 20                         -                       -                        -     

        
(286,405.60)  

      
(286,405.60) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   100,000,000.00   62,500,000.00   10,000,000.00   165,265,288.08   337,765,288.08  

เงินปันผลจ่าย   22                          -                       -                        -     

      
(7,000,000.00)  

   
(7,000,000.00) 

ก าไรเบด็เสร็จส าหรับป ี             

 ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับป ี                           -                       -                        -          16,883,337.80   

   
16,883,337.80  

 ก าไรเบด็เสร็จอื่น  14.2 และ 20                         -                       -                        -     

       
1,584,087.20       1,584,087.20  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   100,000,000.00   62,500,000.00   10,000,000.00   176,732,713.08   349,232,713.08  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้           
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บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับป ี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

             

            
หน่วย : 
บาท   

        

หมาย
เหต ุ  ปี 2561  ปี 2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน        

ก าไรก่อนภาษเีงินได ้           21,480,017.15      23,194,548.58  

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จา่ย)       

 จากกิจกรรมด าเนินงาน         

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย   

12 และ 
13      24,873,540.10      21,352,140.71  

หนี้สูญ              1,371,313.00          129,252.00  

หนี้สงสัยจะสญู     8       1,402,430.25          450,964.91  

กลับรายการหนีส้งสัยจะสญูลูกหนีก้ารค้า   8      (1,313,389.00)                    -    

กลับรายการหนีส้งสัยจะสญูเงินใหกู้้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง 5                     -       (17,463,651.84) 

ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย             168,920.94       1,177,983.27  

ปรับปรุงเจ้าหนี้อ่ืนเป็นรายได ้             (124,966.16)                    -    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน  20       1,445,539.00       1,636,792.00  

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยส์ิน                        -            (55,693.50) 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยส์ิน   12          100,274.94                     -    

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย   11         (194,401.17)                    -    

ดอกเบี้ยรับ               (102,726.03)        (742,567.83) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย            3,495,831.71       3,365,270.87  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน       

 

สินทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนินงาน         52,602,384.73      33,045,039.17  

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้):-        

 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น         (4,070,335.95)         693,862.40  

 สินค้าคงเหลือ           (1,792,108.72)        (565,825.33) 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             (113,137.77)         (41,097.82) 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น            (364,638.88)        (483,333.31) 
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หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):-        

 

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น          9,330,985.69      (2,285,865.74) 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น              229,829.06       1,617,937.96  

 

ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริง
ระหว่าป ี   20         (326,000.00)                    -    

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน        55,496,978.16      31,980,717.33  

จ่ายดอกเบี้ย            (3,495,831.71)     (3,365,270.87) 

จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล          (4,086,921.45)     (3,753,659.03) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน        47,914,225.00      24,861,787.43  

             
             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้      

 
 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับป ี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

             

            
หน่วย : 
บาท   

        

หมาย
เหต ุ  ปี 2561  ปี 2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน        

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว   7  

   
(10,000,000.00)                    -    

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น   10  

   
(10,000,000.00)                    -    

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรพัย์เผื่อขาย   11  

   
(20,000,000.00)                    -    

เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  11  

    
20,194,401.17                     -    

รับช าระหนี้จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 5                     -     

   
17,463,651.84  

ซื้อสินทรัพย์ถาวร     12  

   
(31,077,832.80)  

  
(46,226,367.31) 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตน     13  

       
(530,729.00)  

       
(99,207.00) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร   12                     -     

        
57,500.00  
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ดอกเบี้ยรับ        

         
85,390.41   

       
742,567.83  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน    

   
(51,328,770.22)  

  
(28,061,854.64) 

             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

        
429,400.68   

    
1,983,364.70  

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   17  

     
6,054,362.00   

   
40,151,614.00  

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  17  

   
(11,691,355.73)  

  
(35,531,644.27) 

ช าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ     

       
(213,917.37)  

      
(198,132.36) 

ช าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน     

    
(1,259,742.55)  

   
(1,184,866.01) 

เงินปันผลจ่าย       

    
(6,971,479.90)  

   
(4,971,258.50) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    

   
(13,652,732.87)  

       
249,077.56  

             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น - สุทธ ิ    

   
(17,067,278.09)  

   
(2,950,989.65) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี     

    
32,747,412.41   

   
35,698,402.06  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี     

    
15,680,134.32   

   
32,747,412.41  

             

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม       

1. 
เงินสดจ่ายในระหว่างปี
ส าหรับ        

 ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์  12  

         
89,251.64                     -    

2. รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด         

 

ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อ
หนี ้   12  

     
1,448,805.17   

       
612,070.99  

 เงินปันผลค้างจ่าย      

        
193,515.45   

       
164,995.35  

3. 
จ านวนเงินท่ียังไม่ได้เบิกใช้ของสินเชื่อที่
อาจน ามาใช้       

 

เพื่อกิจกรรมด าเนินงานใน
อนาคต     

    
25,499,844.26   

   
31,983,606.94  

             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้      
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บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2528 และจดทะเบยีน
แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมื่อวนัที ่9 มถุินายน 2537 และบรษิทัฯ จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 2539 บรษิทัฯ มสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที ่70/7-8 ถนนศุภกจิจรรยา ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง
อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิหลกัประเภทโรงพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลนอร์ทอสีเทอร์น 
วฒันา” 
 

2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบับภาษาองักฤษได้จดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย  

งบการเงนินี้  ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย   ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัชี  
พ.ศ. 2543   ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี พ.ศ. 2547  รวมถงึการ
ตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชี และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ    ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535      

งบการเงนิน้ี น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง “การน าเสนอ  งบ
การเงนิ” และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง “ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีน 
งบการเงนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่
มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่  1 
มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

งบการเงนินี้ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอยา่งอืน่ 
 

3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐาน
การบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีป่รบัปรุงใหมโ่ดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ดงันี้ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2560)  การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2560)  สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560)  งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2560)  นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



 

รายงานประจ าปี 2561 

 

 

 36  

ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560)  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ี(ต่อ) 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2560)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560)  การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 

     ความช่วยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2560)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2560)  การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2560)  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560)  การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2560)  ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560)  การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2560)  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2560)  ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2560)  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2560)  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2560)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2560)  การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6 (ปรบัปรุง 2560)  การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2560)  สว่นงานด าเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  การร่วมการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
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ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั
     กจิกรรมด าเนินงาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2560)  ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 

 
3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี(ต่อ) 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2560)  การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ ี

     ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2560)  การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2560)  สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560)  การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 29 (ปรบัปรุง 2560) 

     เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2560)  ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่าและ 

     ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหล่านี้ ส าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19   
     (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560)  การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560)  ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560)  เงนิน าสง่รฐั 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวาม
มาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีป่รบัปรุงใหม่และออกใหม่ ซึง่ไดป้ระกาศใน  ราช
กจิจานุเบกษาแลว้ บรษิทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ดงัต่อไปนี้ 
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3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

3.2.1. ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2561)  การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2561)  สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2561)  งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2561)  นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561)  ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2561)  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561)  สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2561)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2561)  การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 

     ความช่วยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2561)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2561)  ตน้ทุนการกูย้มื  
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2561)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2561)  การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2561)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561)  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561)  การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2561)  ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561)  งบการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2561)  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2561)  ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2561)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561)  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2561)  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1    การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นคร้งัแรก 
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ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2561)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2561)  การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2561)  สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2561)  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6 (ปรบัปรุง 2561)  การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2561)  สว่นงานด าเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561)  งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2561)  การร่วมการงาน 

 
3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

3.2.1. ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2561)  การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
ฉบบัที ่15   รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง  

กบักจิกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2561)  สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2561)  ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืผูถ้อืหุ้น 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2561)  การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561)  การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2561)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2561) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบูรณะ และหนี้สนิทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2561)  การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2561)  สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรุง 

     สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2561) การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 29 (ปรบัปรุง 2561) 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561)  งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561)  ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2561) ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่าและ

ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหล่านี้ ส าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 19 (ปรบัปรุง 
2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561)  การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
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ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2561)  ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2561)  เงนิทีน่ าสง่รฐั 

3.2.2. ให้ถอืปฏบิตัิกบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที่ 32    การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที่ 7    การเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที่ 9    เครื่องมอืทางการเงนิ 

 
3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที่ 16   การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่ 19   การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ 
เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนินี้ในปีที่น ามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
หลกัการส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

มาตรฐานฉบบันี้ ใหห้ลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายไดท้ัง้จ านวนทีร่บัรูแ้ละช่วงเวลาทีร่บัรู ้โดยรายไดจ้ะรบัรูเ้มื่อ (หรอื 
ณ วนัที)่ กจิการส่งมอบการควบคุมสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมลูค่าของรายไดท้ีก่จิการคาดว่าจะไดร้บั กจิการ
ต้องใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้กบัสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส าหรบัการรบัรู้
รายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดว่า
จะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดส้ง่มอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหก้จิการตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและ
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิและเหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบันี้น ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
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ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 ทีอ่อกใหม่ดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 
 
3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเครื่องมอื
ทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ  ลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารค านวนการดอ้ยค่า
ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ และเมื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่มนี้มผีลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัชี
บางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ถูกยกเลกิไป ดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที่ 101   หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 
ฉบบัที ่103   การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่104   การบญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ทีม่ปัีญหา 
ฉบบัที ่105   การบญัชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
ฉบบัที ่106   การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
ฉบบัที ่107   การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มดงักล่าว ที่ออกใหม่ดงักล่าวขา้งต้น
ต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตัิ 

 
4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนินี้  ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบงบการเงนิ
ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ ส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  

4.1  การรบัรูร้ายได ้

บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดเ้มื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชจีะเขา้สู่
กจิการและสามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล โดยสว่นใหญ่ประกอบดว้ย รายไดค้่ารกัษาพยาบาล ค่าหอ้งพกั ค่ายา และอื่นๆ 
รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารหรอืจ าหน่ายยาแลว้  

รายไดค้่าเช่า   รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
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รายไดอ้ื่น รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 
4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสด เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ มี
ก าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืน นับจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มภีาระผกูพนัใดๆ และ เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู
ซึง่พรอ้มจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้และมกีารเปลีย่นแปลงในมลูค่าน้อยหรอืไม่มสีาระส าคญัรวมถงึตัว๋
เงนิประเภทเผื่อเรยีกและตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่าและไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจ าเกนิกว่าสามเดอืน แต่ไม่เกนิสบิสองเดอืน  บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว    

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชแ้ยกแสดงเป็น   "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั"   แสดงภายใต้สนิทรพัย ์  
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.3  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น แสดงตามจ านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัซึง่สทุธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   

บรษิัทฯ ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลูกหนี้ไม่ได้   
ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้  การวเิคราะหอ์ายุหนี้  และสถานะการเงนิปัจจุบนัของลกูหนี้ 

ลูกหนี้จะถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหนี้สญู  หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นสว่น
หนึ่งของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

4.4 สนิคา้คงเหลอื 

บรษิทัฯ  ตรีาคาเวชภณัฑค์งเหลอืในราคาทุนหรอืมูลค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  ราคาทุนค านวณโดย
วธิเีขา้ก่อน - ออกก่อน  และจะถอืเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารขายและเบกิใช้ 

ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อสนิคา้และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิคา้ เช่น ค่าอากรขาเขา้   
ค่าขนสง่หกัดว้ยสว่นลดและเงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซือ้ 

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดว่าจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกต ิหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 

4.5 เงนิลงทุนเผื่อขาย 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นหลกัทรพัย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรมบริษัทฯ 
บนัทกึการเปลีย่นแปลงมูลค่าหลกัทรพัยด์งักล่าวเป็นรายการแยกต่างหาก ในส่วนของผูถ้อืหุน้จนกว่าจะไดจ้ าหน่าย
หลกัทรพัยด์งักล่าวออกไป จงึบนัทกึการเปลีย่นแปลงมลูค่านัน้ในก าไรหรอืขาดทุน  

มลูค่ายุตธิรรมของหน่วยลงทุน  ประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนโดยเทยีบเคยีงกบัมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 

ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีข่ายไปในระหว่างปีไดค้ านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.6 เงนิลงทุนระยะยาว 

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ซึง่ถอืเป็น "เงนิลงทุนระยะยาว" แสดงตามวธิรีาคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนจะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอื
ขาดทุน 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
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ทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสทุธจิากค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

ราคาทุน  รวมถึงต้นทุนทางตรง  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการได้มาของสนิทรพัย์  ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรพัยท์ี่กจิการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัหาสนิทรพัย์ 
เพื่อให้สนิทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ต้นทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  

ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

บรษิทัฯ  ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ 
(ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรูใ้นก าไร
หรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

บรษิทัฯ ค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภทดว้ยราคาทุนหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย ์โดย
วธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

อาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคาร 5 - 30   ปี 

เครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย ์   5 - 15   ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน   3 - 10  ปี 

เครื่องมอืเครื่องใช ้ 5 - 10  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

บรษิทัฯ ไมม่กีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

4.8 ตน้ทุนการกูย้มื 

ต้นทุนการกู้ยมืที่เกดิจากเงนิกู้ยมืทีน่ าไปใช้ในการจดัหาหรอืก่อสร้างสนิทรพัยท์ี่ต้องใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขายไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใช้ได้
ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยมือื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกดิรายการ ต้นทุนการกู้ยมืประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

4.9 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีบ่รษิทัฯ ซือ้มาและมอีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่่ายเริม่แรกสทุธจิากค่าตดั
จ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  
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ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปนี้.- 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  5 - 10  ปี 
 
4.10 ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 

4.10.1  ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนั 
สงัคม และกองทุนส ารองเลีย้งชพี วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยเมือ่พนกังานท างานให้ 

4.10.2  โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

บรษิัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี โดยใช้แผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยที่สนิทรพัยข์องกองทุนได้
แยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวไดร้บัเงนิเขา้สมทบ
กองทุนจากพนกังานและบรษิทัฯ 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีของบรษิทัฯ บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

4.10.3  โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายุซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิัทฯ โดยคดิจากมูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผูกพนั ณ วนัทีร่ายงานและตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติิ
อิสระโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  (Projected Unit Credit Method)  มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคต  โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัร
รฐับาลที่ใช้สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผูกพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที่ต้องจ่าย
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่นสมมตฐิานทาง
สถติถิูกบนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

4.11 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิทัฯ มภีาระหนี้สนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั  
ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว และมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าจะสูญเสยีทรพัยากรทีม่ี
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

4.12  ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย  ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิได้ 
จะรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรบัรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้น   
ในกรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั บนัทกึตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดย
ค านวนจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 
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4.12  ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ  

บรษิัทฯ รบัรู้หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่้องเสยีภาษีทุกรายการ  แต่รบัรู้สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ี  รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวน
เท่าที่มคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัฯ จะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ มสีทิธิ
ตามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

บรษิัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว  หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะไม่มกี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน า
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการทีไ่ด้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

4.13  ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 

4.14  รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกควบคุมโดย
บรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกจิการลงทุน  บรษิทัย่อย  และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯ  ทีม่ี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  บรษิทัฯ ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบทางกฎหมาย 

4.15  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ จะท าการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ดอ้ยค่าลงหรอืไม่   
หากมขีอ้บ่งชีข้องการด้อยค่าหรอืเมื่อต้องท าการประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์เป็นรายปี บรษิทัฯ จะท าการประมาณ 
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.15  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ต่อ) 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ มูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ต้นทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยป์ระมาณการกระแสเงนิสดที่
จะได้รบัในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ
ประเมนิไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย์  ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแส
เงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดที่
สนิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ  ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว บรษิทัฯ 
ตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้ และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี่
ไม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดก่อน  

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.16 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูใ้หเ้ช่า 

บรษิทัฯ แสดงสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงนิตามประเภทของสนิทรพัย ์ รายได้
ค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ แสดงสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงนิตามประเภทของสนิทรพัย ์ รายได้
ค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

สญัญาเช่าการเงนิ - ดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัยย์กเวน้กรรมสทิธิท์าง
กฎหมาย ถือเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ บรษิัทฯ บนัทกึสนิทรพัย์ที่เช่าในราคายุตธิรรม ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า
พรอ้มกบัภาระหนี้สนิทีจ่ะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัส่วนทีเ่ป็นดอกเบีย้ และคดิค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุ
การใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และค่าเสื่อมราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไร
หรอืขาดทุน 

4.17  การน าเสนอสว่นงานด าเนินงาน 

ส่วนงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร  โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง
และผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร
ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.18  เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทัฯ  ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ   ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิลงทุนชัว่คราว ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หนี้สนิทางการเงนิที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ  ประกอบดว้ยเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูร้ะยะยาว เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้
หมุนเวยีนอื่น หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าซือ้ หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบัรายการแต่
ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.19 การก าหนดมลูค่ายตุธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า 
บรษิทัฯ ใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึง่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้้องวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง
ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้บรษิทัฯ 
จะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่
สามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมูลค่า
ยุติธรรมส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที่มกีารวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจ า 

4.20  การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั  

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์ 
หนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิต่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สนิอาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.20  การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ)  

 การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

4.20.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ  
ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่  โดยใชดุ้ลยพนิิจบนพืน้ฐาน
ของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

4.20.2  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้ โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิที่
เป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

4.20.3  อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอื 
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการ
เปลีย่นแปลง 

4.20.4 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิัทฯ จะรบัรู้สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่า  บรษิัทฯ จะมกี าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดน้ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องประมาณการว่า
บรษิทัฯ   ควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษี
ทีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

4.20.5 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการ
ถงึความน่าจะเป็นทีพ่นักงานจะท างานจนครบเกษยีณอายุ โดยค านึงถงึขอ้มลูในอดตีซึง่จะทบทวนทุกปี  สมมตฐิานที่
ใชใ้นการค านวณจะค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังาน ซึง่จะถูกค านวณขึน้ทุกปี 

4.20.6 สญัญาเช่า 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญา เพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯ ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์
ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 
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5. รายการบญัชีกบับุคคลหรอืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ   มรีายการบญัชกีบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   สนิทรพัย ์ หนี้สนิ  รายได ้  และค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งของ
บรษิัทฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้งกนัดงักล่าว  บุคคลและบรษิัทเหล่านี้เกี่ยวขอ้งกนั 
โดยการมกีรรมการร่วมกนัมรีายละเอยีดดงันี้.- 

   ลกัษณะ ด าเนินกจิการ บรษิทัฯ ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 
บรษิทัและบุคคล ความสมัพนัธ ์ ประเภทธุรกจิ ในประเทศ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

บรษิทั 21 ศตวรรษ เวชกจิ จ ากดั 1 และ 2 โรงพยาบาล ไทย - - 
Alliance International Medical Center   1 ศนูยก์ารแพทย ์ สาธารณรฐั

ประชาธปิไตย
ประชาชนลาว 

- - 

บรษิทั พแีอนดเ์อส วนัเนส เวลธ ์จ ากดั   2 พฒันา
อสงัหารมิทรพัย์

เพือ่ใหเ้ช่า 

ไทย - - 

บรษิทั วฒันาเฮลธแ์ครก์รุ๊ป จ ากดั 2 อบรม พนกังาน 
เกีย่วกบั
การแพทย ์

ไทย - - 

บรษิทั พแีอนดเ์อน็ แอสเซท็ พลสั จ ากดั 2 ขายและใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัย ์

ไทย - - 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั      

กรรมการ 4 ท่าน 3 - - - - 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัอืน่ 4 - - - - 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  เป็นดงันี้.- 
1. มกีรรมการของบรษิทัฯ บางท่านร่วมกนั 
2. มผีูถ้อืหุน้บางท่านร่วมกนั 
3. ทัง้ 4 ท่านเป็นกรรมการบรหิารและผูถ้อืหุน้ โดยทีก่รรมการ 2 ท่านเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
4. เป็นผูถ้อืหุน้และเป็นบุคคลใกลช้ดิกบักรรมการของบรษิทัฯ 

 
บรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มนีโยบายการก าหนดราคาดงันี้.- 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
1. ขายยาและเวชภณัฑ ์ ราคาทุน 
2. ดอกเบีย้รบั ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี 
3. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารซือ้ยาและเวชภณัฑ ์ ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
4. รายไดค้่าเช่า ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั  
5. ซือ้ยาและเวชภณัฑ ์ ราคาทุน 
6. ค่าเช่า ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั  
7. ค่าบรกิารอื่นๆ  ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
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8. ค่าธรรมเนียมแพทย ์ อตัราเดยีวกนักบัแพทยท์ีไ่มใ่ช่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
9. ค่าสง่ตวัผูป่้วย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของรายไดส้ทุธทิีเ่รยีกเกบ็จากผูป่้วย 

 

รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ  มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน  โบนสั  ค่าเบีย้ประชมุ  เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม   เงนิสมทบกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี  สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์หลงัออกจากงานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร  โดยสรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย  :  บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 25,511,370.00 20,702,474.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 390,367.00 121,125.75 

รวม 25,901,737.00 20,823,599.75 

ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
ลกูหนี้การคา้   
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,033,898.10 1,929,122.21 
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,767.40 3,216.67 
รวมลกูหนี้การคา้ 2,043,665.50 1,932,338.88 
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 248,448.00 508,701.30 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,655.00 - 
รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 259,103.00 508,701.30 

    นโยบายการ หน่วย : บาท 
    ก าหนดราคา ปี 2561 ปี 2560 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล  1 7,154,089.12 6,304,569.57 
รายไดอ้ื่น 2 และ 3 และ 4 และ 7 4,658,343.08 1,050,012.83 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 5 และ 6 และ 7 และ 8 4,543,474.39 2,766,202.70 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 9 1,148,974.45 226,819.80 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั    
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล   1 54,767.31 20,782.70 
รายไดอ้ื่น 4 288,000.00 312,000.00 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 6 และ 7 และ 8 12,896,055.00 8,857,296.00 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 6 - 300,000.00 
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รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 2,302,768.50 2,441,040.18 

 

5. รายการบญัชีกบับุคคลหรอืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
 หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 
1 ม.ค. 2560 ใหกู้เ้พิม่ รบัช าระ 31 ธ.ค. 2560 

บริษทั 21 ศตวรรษ เวชกิจ จ ากดั     
เงนิใหกู้ย้มื 17,463,651.84 - 17,463,651.84 - 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (17,463,651.84) - (17,463,651.84) - 
สทุธ ิ - - - - 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี   โดยผ่อนช าระเงนิตน้และดอกเบีย้เป็นรายงวดเดอืน 
รวมจ านวน 240 งวดเดอืน เริม่ช าระงวดแรกในเดอืนมกราคม 2551 โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดร้บัช าระเงนิกูด้งักล่าว
ทัง้จ านวนแลว้ และกลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทัง้จ านวน แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 

 หน่วย  :  บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
เจา้หนี้การคา้   
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,042.05 133,286.78 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น   

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 168,707.08 39,772.30 
  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 843,795.00 439,935.00 
  เงนิเดอืนและค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 811,600.00 938,270.00 
  โบนสัคา้งจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,100,000.00 500,000.00 
  เจา้หนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 87,426.00 11,263.12 

  รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น  4,011,528.08 1,929,240.42 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 4,019,570.13 2,062,527.20 
 

6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย  :  บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

เงนิสด 510,896.00 272,266.00 
เชค็รอน าฝาก 281,580.66 - 
เงนิฝากธนาคาร  -  บญัชกีระแสรายวนั 7,676,779.03 24,184,797.70 
เงนิฝากธนาคาร  -  บญัชอีอมทรพัย ์ 7,210,878.63 8,290,348.71 

รวม 15,680,134.32 32,747,412.41 
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7.  เงินลงทุนชัว่คราว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 

 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) หน่วย : บาท 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจ า 
    7 - 12 เดอืน 1.55 - 1.70 - 10,000,000.00 - 

 

8.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 หน่วย  :  บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

ลกูหนี้การคา้   
ลกูหนี้คู่สญัญา 31,559,338.05 28,860,835.55 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,033,898.10 1,929,122.21 
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,767.40 3,216.67 
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 56,770.36 - 
ลกูหนี้ทัว่ไปและลกูหนี้พนกังาน  - บุคคลอื่น  3,755,880.50 3,657,659.50 
รายไดค้า้งรบั 923,624.00 825,630.25 
รวมลกูหนี้การคา้ 38,339,278.41 35,276,464.18 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (12,733,279.85) (12,644,238.60) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 25,605,998.56 22,632,225.58 

ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น   
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 1,107,388.16 1,487,926.07 
ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 248,448.00 508,701.30 
ลกูหนี้อื่น - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,655.00 - 
ลกูหนี้อื่น - บุคคลอื่น 767,163.96 652,404.35 

รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 2,133,655.12 2,649,031.72 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ 27,739,653.68 25,281,257.30 
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8.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้ แยกตามอายุหนี้คา้งช าระได ้ดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 19,091,689.82 17,324,407.21 
ลกูหนี้การคา้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระ   
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 4,835,093.85 4,006,668.28 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 701,404.15 801,097.10 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 2,044,307.71 521,975.45 
มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป 11,666,782.88 12,622,316.14 
รวม รวม 38,339,278.41 35,276,464.18 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (12,733,279.85) (12,644,238.60) 

สทุธ ิ   25,605,998.56 22,632,225.58 
 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มรีายละเอยีดดงันี้.-  

 หน่วย : บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

ยอดยกมาตน้ปี 12,644,238.60 12,193,273.69 
บวก เพิม่ระหว่างปี 1,402,430.25 450,964.91 
หกั กลบัรายการระหว่างปี (1,313,389.00) - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 12,733,279.85 12,644,238.60 

 
9.  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั  ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
ประเภทเงนิฝากธนาคาร เพื่อค ้าประกนัวงเงนิ ปี 2561 ปี 2560 
เงนิฝากออมทรพัย ์                                  เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและ   
 การออกหนงัสอืค ้าประกนั 5,020,000.00 5,020,000.00 

รวม   5,020,000.00 5,020,000.00 

เงนิฝากออมทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ  0.375 - 0.50 ต่อปี 
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10.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 เงนิลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดว้ย.- 

 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) หน่วย : บาท 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจ า  
15 เดอืน 

 
1.80 

 
- 

 
10,000,000.00 

 
- 

 
11.  เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
   ปี 2561 ปี 2560 
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด   
ยอดคงเหลอืตน้ปี - ราคาทุน - - 
บวก ซือ้เงนิลงทุนระหว่างปี 20,000,000.00 - 
หกั  จ าหน่ายเงนิลงทุนระหว่างปี (20,000,000.00) - 
ยอดคงเหลอืปลายปี - ราคาทุน - - 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดข้ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายทัง้จ านวน โดยบรษิทัฯ รบัรูก้ าไรทีเ่กดิขึน้จากการขาย   เงนิ
ลงทุนดงักล่าว จ านวน 0.19 ลา้นบาท ในก าไรขาดทุน 



 

รายงานประจ าปี 2561 

 55  

12. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 ทีด่นิ อาคารและ เครื่องมอืและ เครื่องตกแต่งและ เครื่องมอืเครื่องใช ้ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
  สว่นปรบัปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช ้   ก่อสรา้ง  
  อาคาร การแพทย ์ ส านกังาน     

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 66,554,742.60 254,801,414.10 97,074,461.83 42,573,758.69 12,912,639.11 23,605,427.99 107,572,350.38 605,094,794.70 
บวก ซือ้ระหว่างปี - 349,033.84 4,819,917.50 3,268,375.68 1,309,141.05 691,006.00 36,400,964.23 46,838,438.30 
บวก(หกั) รบัโอน (โอนออก) - 35,636,749.23 - - - - (35,636,749.23) - 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - - (177,204.00) - - - (177,204.00) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 66,554,742.60 290,787,197.17 101,894,379.33 45,664,930.37 14,221,780.16 24,296,433.99 108,336,565.38 651,756,029.00 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - 110,703,965.22 63,358,848.91 38,205,341.28 11,537,180.95 15,817,642.79 - 239,622,979.15 
บวก ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 10,473,625.29 6,716,106.84 1,212,179.26 614,229.23 1,431,901.91 - 20,448,042.53 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - - (175,397.50) - - - (175,397.50) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - 121,177,590.51 70,074,955.75 39,242,123.04 12,151,410.18 17,249,544.70 - 259,895,624.18 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 66,554,742.60 144,097,448.88 33,715,612.92 4,368,417.41 1,375,458.16 7,787,785.20 107,572,350.38 365,471,815.55 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 66,554,742.60 169,609,606.66 31,819,423.58 6,422,807.33 2,070,369.98 7,046,889.29 108,336,565.38 391,860,404.82 
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12. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 ทีด่นิ อาคารและ เครื่องมอืและ เครื่องตกแต่งและ เครื่องมอืเครื่องใช ้ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
  สว่นปรบัปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช ้   ก่อสรา้ง  
  อาคาร การแพทย ์ ส านกังาน     

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 66,554,742.60 290,787,197.17 101,894,379.33 45,664,930.37 14,221,780.16 24,296,433.99 108,336,565.38 651,756,029.00 
บวก ซือ้ระหว่างปี - 1,395,387.00 4,529,418.60 3,069,363.09 1,648,371.13 1,869,000.00 20,015,098.15 32,526,637.97 
บวก(หกั) รบัโอน(โอนออก) - 44,462,167.89 187,084.16 3,663,706.99 239,528.26 - (48,552,487.30) - 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - (2,565,208.10) -    (6,408,158.41) (25,000.00) - (8,998,366.51) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 66,554,742.60 336,644,752.06 104,045,673.99 52,398,000.45 9,701,521.14 26,140,433.99 79,799,176.23 675,284,300.46 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - 121,177,590.51 70,074,955.75 39,242,123.04 12,151,410.18 17,249,544.70 - 259,895,624.18 
บวก ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 12,693,354.14 6,948,473.57 2,220,248.76 677,404.29 1,400,188.36 - 23,939,669.12 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - (2,536,636.00) - (6,336,456.57) (24,999.00) - (8,898,091.57) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 133,870,944.65 74,486,793.32 41,462,371.80 6,492,357.90 18,624,734.06 - 274,937,201.73 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 66,554,742.60 169,609,606.66 31,819,423.58 6,422,807.33 2,070,369.98 7,046,889.29 108,336,565.38 391,860,404.82 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 66,554,742.60 202,773,807.41 29,558,880.67 10,935,628.65 3,209,163.24 7,515,699.93 79,799,176.23 400,347,098.73 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 2561 2560 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร       21,387,847.97 18,433,606.05 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       2,551,821.15 2,014,436.48 

รวม       23,939,669.12 20,448,042.53 

บรษิทัฯ ไดจ้ดจ านองทีด่นิ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบางส่วนของบรษิทัฯ ไวก้บัธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัการกูย้มืเงนิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 และขอ้ 17  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์าคาทุนจ านวน 7.85  ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ  (ตามมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 และ ขอ้ 19) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตน้ทุนการกูย้มืเงนิในงบการเงนิ เป็นจ านวนเงนิ 0.89 ลา้นบาท เกดิจากกูย้มืส าหรบัโครงการพฒันาโรงพยาบาล 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  บรษิทัฯ  มรีาคาทุนของสนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสือ่มราคาเตม็มลูค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่จ านวน 153.09 ลา้นบาท และ 144.34 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13.  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2561 ปี 2560 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ราคาทุนของสินทรพัย ์

  

ณ วนัที ่1 มกราคม  9,076,403.18 8,977,196.18 
บวก ซือ้ระหว่างปี 530,729.00 99,207.00 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  9,607,132.18 9,076,403.18 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัที ่1 มกราคม  3,048,815.28 2,144,717.10 
บวก ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี 933,870.98 904,098.18 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  3,982,686.26 3,048,815.28 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
ณ วนัที ่1 มกราคม  6,027,587.90 6,832,479.08 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  5,624,445.92 6,027,587.90 

บรษิทัฯ แสดงค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปีภายใตห้วัขอ้ "ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร" ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
 
14.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2561 ปี 2560 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 4,721,344.80 4,893,458.80 

 
14.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปี มดีงันี้ 

 หน่วย : บาท 
 บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย) ใน 
 ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 2561 
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2561 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,893,458.80 223,907.80 (396,021.80) 4,721,344.80 

รวม 4,893,458.80 223,907.80 (396,021.80) 4,721,344.80 
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14.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

14.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปี มดีงันี้ (ต่อ) 

 

 หน่วย : บาท 
 บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย) ใน 
 ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 2560 
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2560 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทั 
  ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,492,730.37 (3,492,730.37) 

 
- - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,494,499.00 327,358.40 71,601.40 4,893,458.80 

รวม 7,987,229.37 (3,165,371.97) 71,601.40 4,893,458.80 

 
14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้.- 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

    หน่วย : บาท 

    ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั   
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี 4,820,587.15 1,742,769.86 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   
 กบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกและ (223,907.80) 3,165,371.97 
    ทีก่ลบัรายการค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 4,596,679.35 4,908,141.83 

 
   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
   จ านวนเงนิ รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จ านวนเงนิ 
   ก่อนภาษ ี ทางภาษ ี สทุธจิากภาษ ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั    
 ก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั     
 ผลประโยชน์พนกังานส าหรบัโครงการ 

ผลประโยชน์พนกังาน 1,980,109.00 (396,021.80) 1,584,087.20 
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14.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
   จ านวนเงนิ รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จ านวนเงนิ 
   ก่อนภาษ ี ทางภาษ ี สทุธจิากภาษ ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั    
 ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั     
 ผลประโยชน์พนกังานส าหรบัโครงการ 

ผลประโยชน์พนกังาน (358,007.00) 71,601.40 (286,405.60) 
 
14.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 ปี 2561 ปี 2560 
อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี
(รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  21,480,017.15  23,194,548.58 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 4,296,003.43 20 4,638,909.72 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  300,675.92  269,232.11 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 21 4,596,679.35 21 4,908,141.83 
 

อตัราภาษ ี 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปีจากก าไรสทุธติามบญัช ี ภายหลงัปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่มถ่อืเป็น
รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก ่ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20  ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด  
ณ วนัทีร่ายงาน 

 
15.  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

บรษิทัฯ มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง รวมจ านวน 25 ลา้นบาท เสยีดอกเบีย้ในอตัรา MOR ต่อ
ปี โดยจ านวน 5 ลา้นบาท ค ้าประกนัการกูย้มืโดยจ าน าสทิธกิารเบกิเงนิฝากบญัชอีอมทรพัย ์ และวงเงนิ 20 ลา้น
บาท  
ใชห้ลกัทรพัยเ์ช่นเดยีวกนักบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17 
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16.  เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 
 
 

หน่วย : บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

เจา้หนี้การคา้   
เจา้หนี้การคา้ 24,499,153.27 19,357,027.23 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,042.05 133,286.78 
ตัว๋เงนิจ่าย 69,000.00 58,043.00 

รวมเจา้หนี้การคา้ 24,576,195.32 19,548,357.01 

เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น   
ตัว๋เงนิจ่าย 323,805.00 - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  4,410,898.41 3,803,246.85 
โบนสัคา้งจ่าย 2,100,000.00 880,000.00 
เงนิเดอืนและค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 6,919,713.00 6,123,771.00 
รายไดร้บัล่วงหน้า 3,398,471.54 1,638,762.77 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 1,448,805.17 612,070.99 
อื่นๆ 436,258.00 353,113.12 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 19,037,951.12 13,410,964.73 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 43,614,146.44 32,959,321.74 

 
17.         เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2561 ปี 2560 
เงนิกูย้มืระยะยาวตน้ปี 67,921,993.73 63,302,024.00 
บวก กูเ้พิม่ระหว่างปี 6,054,362.00 40,151,614.00 
หกั จ่ายช าระระหว่างปี (11,691,355.73) (35,531,644.27) 
เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 62,285,000.00 67,921,993.73 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (10,740,000.00) (11,691,355.73) 

สทุธ ิ 51,545,000.00 56,230,638.00 
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17.         เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื ดงันี้.- 

วงเงนิ  อตัราดอกเบีย้    
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ (รอ้ยละ) การผ่อนช าระ 

40 เพือ่ช าระคนืเงนิกูย้มืกบัสถาบนั MLR ลบอตัราคงที ่ ช าระคนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืนละ 371,000.- บาท 
 การเงนิเดมิ (Re-finance) ต่อปีตามทีร่ะบุใน ก าหนดช าระเสรจ็สิน้ภายใน 9 ปีนบัแต่วนัเบกิเงนิกู ้
  สญัญา งวดแรก เริม่ผ่อนช าระตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2557 
    35 เพือ่ซื้อทรพัยส์นิและช าระ MLR ลบอตัราคงที ่ ช าระคนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืนละ 365,000.- บาท 
 ค่าก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล ต่อปีตามทีร่ะบุใน โดยปลอดช าระเงนิตน้ 12 เดอืน ก าหนดช าระ 

  สญัญา เสรจ็สิน้ภายใน 9 ปี นบัแต่วนัเบกิเงนิกูง้วดแรก 
   เริม่ผ่อนช าระตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 

    50 เพือ่ปรบัปรุงอาคารโรงพยาบาล MLR ลบอตัราคงที ่ ช าระคนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืนละ 530,000.- บาท 
 และซือ้เครือ่งมอืแพทย ์ ต่อปีตามทีร่ะบุใน โดยปลอดช าระเงนิตน้ 12 เดอืน ก าหนดช าระ 
  สญัญา เสรจ็สิน้ภายใน 9 ปี นบัแต่วนัลงนามในสญัญา 

เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ ขา้งตน้  ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งทีม่อียูแ่ลว้ในขณะน้ีและทีจ่ะมี
ต่อไปในภายหน้าของบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนั 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาววงเงนิ 40 ลา้นบาททัง้จ านวนแลว้ ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดเ้บกิใชเ้งนิกู้
ครบทุกวงเงนิแลว้ 
 

18. หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 

หนี้สนิตามใตส้ญัญาเช่าซือ้ - สุทธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2561 ปี 2560 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 813,085.00 1,091,857.00 
หกั ดอกเบีย้รอตดัจ่าย - สทุธ ิ (86,789.85) (151,644.48) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธ ิ 726,295.15 940,212.52 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (230,959.93) (213,917.37) 
สทุธ ิ  495,335.22 726,295.15 

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าซือ้ มดีงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2561 ปี 2560 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ ณ วนัตน้ปี 1,091,857.00 1,370,629.00 
จ่ายช าระคนืระหว่างปี (278,772.00) (278,772.00) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ ณ วนัสิน้ปี 813,085.00 1,091,857.00 
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19. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่ารถยนตส์ าหรบัใชใ้นกจิการซึง่ถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 5 
ปี โดยมกี าหนดการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดอืน เริม่ช าระงวดแรกในเดอืนกนัยายน 2558 สญัญาเช่าการเงนิดงักล่าว
ใหส้ทิธแิก่บรษิทัฯ ทีจ่ะซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าวเมื่อหมดอายสุญัญาเช่า โดยมรีายละเอยีดดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2561 ปี 2560 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 2,439,600.00 3,903,360.00 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (159,423.67) (363,441.12) 
มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขัน้ต ่า 2,280,176.33 3,539,918.88 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,339,792.79) (1,259,742.55) 
สทุธ ิ  940,383.54 2,280,176.33 

    
หน่วย : บาท 

   ปี 2561 ปี 2560 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ ตามสญัญาเช่าเป็นดงันี้.-   
ไม่เกนิ 1 ปี 1,339,792.79 1,259,742.55 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 940,383.54 2,280,176.33 
รวม  2,280,176.33 3,539,918.88 

 
20.  ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

บรษิทัฯ  จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ  ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุ
งาน 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 24,467,294.00 22,472,495.00 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 1,000,829.00 1,251,661.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 444,710.00 385,131.00 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบัปี (326,000.00) - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม ่ (1,980,109.00) 358,007.00 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31  ธนัวาคม 23,606,724.00 24,467,294.00 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (12,250,000.00) (12,592,878.00) 

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ 11,356,724.00 11,874,416.00 
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20.  ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังานเกดิขึน้จากรายการดงัต่อไปนี้.- 

  หน่วย : บาท 
  ปี 2561 ปี 2560 
สมมตฐิานทางการเงนิ  (695,547.00) 421,168.00 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์  (1,707,341.00) (63,161.00) 
สมมตฐิานประชากร  422,779.00 - 
รวม  (1,980,109.00) 358,007.00  

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 
   

หน่วย : บาท 
  ปี 2561 ปี 2560 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน   
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 637,655.00 733,520.00 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 284,136.00 402,789.00 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 523,748.00 500,483.00 
รวม  1,445,539.00 1,636,792.00 

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของประมาณการ 
   หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษเีงนิได ้

 1,584,087.20 (286,405.60) 

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น มี
ดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2561 ปี 2560 

รวมในก าไรสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม   240,945.62 (45,459.98) 
รบัรูร้ะหว่างปี    (1,584,087.20) 286,405.60 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   1,343,141.58 240,945.62 

 

ขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงานทีเ่ปลีย่นแปลงจาก
วนัทีร่ายงานครัง้ล่าสดุ  ประกอบดว้ย.- 

 ปี 2561 ปี 2560 
* อตัราคดิลด 3.11% 3.64% 
อตัราการทุพพลภาพ 5% 5% 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4% 5% 
** อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0.00% - 36.00% 0.00% - 30.00% 
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***อตัรามรณะ 
100% ของ 
TMO2017 

80% ของ 
TMO2008 

อายุครบเกษยีณ (ปี)  60 60 

*อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลส าหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

**ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
**อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตทิีเ่กีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

ผลกกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2561 ปี 2560 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561    
อตัราคดิลด  
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (1,401,267.00) (1,551,178.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 1,659,025.00 1,850,821.00 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)   
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 1,693,885.00 1,885,717.00 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (1,454,538.00) (1,607,318.00) 
อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)   
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (1,460,885.00) (1,221,278.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 134,374.00 1,398,453.00 

แมว้่าการวเิคราะหน์ี้ไม่ไดค้ านงึการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 

 

เมื่อวนัที ่ 13 ธนัวาคม 2561 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดม้มีตผิา่นร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึง่
กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นี้ก าหนด
อตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง ส าหรบัลกูจา้งซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บั
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสงูสดุ คอื 300 วนั การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมผีลกระทบใหบ้รษิทัฯ มภีาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 3.56 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะบนัทกึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรบัรู้ต้นทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายทนัที
ในก าไรขาดทุนของปีทีก่ฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ 
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21.  ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้
ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน   ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่
สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
 
22.  เงินปันผลจ่าย 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2561 มมีตใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลจาก
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นจ านวนเงนิ 7 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายวนัที ่24 พฤษภาคม 
2561 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลจาก
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 2559 เป็นจ านวนเงนิ 5 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าว
แลว้ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2560 

 
23.  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 153,564,433.76 140,201,573.44 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 25,901,737.00 20,823,599.75 
ค่าเวชภณัฑแ์ละวสัดุทางการแพทย ์ 33,618,872.32 29,477,557.76 
ค่าใชจ้่ายฟอกไต 37,718,025.00 33,676,387.00 
ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดัจา่ย 24,873,540.10 21,352,140.71 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 3,495,831.71 3,365,270.87 

 
 
24.         ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี  ค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกใน
ระหว่างปี  โดยแสดงการค านวณ ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2561 ปี 2560 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 16,883,337.80 18,286,406.75 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 10,000,000.00 10,000,000.00 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 1.69 1.83 
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25.  การน าเสนอส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการ
ด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน  ทัง้นี้  ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดด้านการด าเนินงานของบรษิทั คอื กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บรษิทัฯ  ด าเนินกจิการในสว่นงานธุรกจิเดยีว  คอื  ประกอบธุรกจิสถานพยาบาล   และซือ้ - ขายยาและเวชภณัฑ ์ 
ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ มีส่วนงานทาง
ภูมศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้ รายได ้ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัสว่นงานทางธุรกจิและส่วนงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้

 
26.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้ง
ชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 - 6 ของเงนิเดอืน  
กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้ บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟีนนัซ่า จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อ
พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ  ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560  บรษิทัฯ  ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 2.69 ลา้นบาท และ 2.62 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
27.  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน 

บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่อา้งองิตามมาตรฐานการบญัชี
ไทย ฉบบัที ่ 107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ"  บรษิทัฯ มขีอ้มลู
เกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้.- 

 
27.1  นโยบายการบญัช ี

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

27.2  นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ และจากการไม่ปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่
เป็นตราสารอนุพนัธ ์เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 

27.3  ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญาซึง่ก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่บรษิทัฯ เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ ไดม้กีารควบคุมการใหส้นิเชื่อ
แก่ลูกคา้ และสอบทานฐานะทางการเงนิของลูกหนี้อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัฯ จงึไม่คาดว่าจะไม่ไดร้บัความเสยีหาย
ทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสญูถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 
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27.4  ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง คอื ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ จะไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มื่อครบก าหนด 
เนื่องจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดได้  หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการในเวลาที่
เหมาะสม ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายได ้บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องทีอ่าจเกดิขึน้ 
โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดว่าเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่วงเงนิดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัิ
จากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

27.5  ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มื
ระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ และหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิ และหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด 
หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชือ่ว่าความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ จะอยูใ่นระดบัต ่า จงึมไิด้ใชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

 
27.  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ไดด้งันี้.- 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม 
อตัรา

ดอกเบีย้ 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี 
ตามราคา
ตลาด    

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด - - - 7,210,878.63 8,469,255.69 

15,680,134.3
2 0.10 - 0.50 

เงนิลงทุนชัว่คราว 
10,000,000.0

0 - - - - 
10,000,000.0

0 1.55 - 1.70 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระ        

ค ้าประกนั - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 
0.375 - 
0.50 

              เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 
10,000,000.0

0 - - - 
10,000,000.0

0 1.80 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - - - 3,300,155.74 - 3,300,155.74 MOR 
เงนิกูย้มืระยะยาวจาก        

สถาบนัการเงนิ - - - 
62,285,000.0

0 - 
62,285,000.0

0 MLR - 1.25 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 230,959.93 495,335.22 - - - 726,295.15 7.69 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,339,792.79 940,383.54 - - - 2,280,176.33 6.70 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม 
อตัรา

ดอกเบีย้ 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี 
ตามราคา
ตลาด    

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด - - - 8,290,348.71 

24,457,063.7
0 

32,747,412.4
1 0.37 - 0.50 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระ        
ค ้าประกนั - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 0.75 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - - - 2,870,755.06 - 2,870,755.06 MOR 
เงนิกูย้มืระยะยาวจาก        

สถาบนัการเงนิ - - - 
67,921,993.7

3 - 
67,921,993.7

3 MLR - 1.25 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 213,917.37 726,295.15 - - - 940,212.52 7.69 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,259,742.55 2,280,176.33 - - - 3,539,918.88 6.70 

 
 
28.  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงันี้.- 

28.1   บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสอืค ้าประกนั ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

การใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  1,200,000.00 1,200,000.00 
การใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์วทิยุ 20,000.00 20,000.00 
รวม 1,220,000.00 1,220,000.00 

28.2    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงานระยะยาว 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้.-  

รายละเอยีด ผูใ้หเ้ช่า ระยะเวลาการเช่า 
อตัราค่าเช่าต่อเดอืน  
(หน่วย : บาท) 

สญัญาเช่าทีด่นิ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3 ปี 100,000.00 
สญัญาเช่าทีด่นิ บุคคลอื่น 3 ปี 3,333.33 
สญัญาเช่าบา้น บุคคลอื่น 3 ปี 14,000.00 
สญัญาบ ารุงรกัษาเครื่องมอืแพทย ์ บรษิทัอื่น 3 ปี 35,950.00 

ค่าเช่าและค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระในอนาคตตามสญัญา มดีงันี้.- 
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 หน่วย : บาท 
ปี 2561 ปี 2560 

ไม่เกนิ 1 ปี 1,789,400.00 842,349.98 
เกนิ 1 ปี ไม่เกนิ 5 ปี 1,679,750.00 913,150.00 
รวม 3,469,150.00 1,755,499.98 

28.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจากสญัญาปรบัปรุงอาคาร เป็นจ านวน
เงนิ 1.86 ลา้นบาท และ 8.61 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
29.  การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงคห์ลกัในการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและการด ารงไว ้ซึง่โครงสรา้งทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงนิแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 0.40 : 1  
 

30. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  ครัง้ที ่1/2562  เมื่อวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2562  มมีตเิสนอต่อผูถ้อืหุน้อนุมตัจิ่าย   
เงนิปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท  รวมเป็นจ านวนเงนิ 7 ลา้นบาท 

 
31.  การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ี ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 
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แผนที่แสดงที่ต้ัง 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 

70/7-8 ถนนศภุกิจจรรยา, ต าบลหมากแข้ง, 

อ าเภอเมือง, จังหวัดอุดรธานี, 41000 

 

โทรศัพท์ : 0-4221-9888 

โทรสาร : 0-4224-1956 

EMAIL : ADMIN@WATTANAHOSPITAL.NET 

WEBSITE : WWW.WATTANAHOSPITAL.NET 
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