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บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) “ NEW ” 

 

สาส์นจากประธานบริษัทฯ 

 
สวัสดคีรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีนับถือ, 
 
 ปีที่แล้วที่ผ่านมา พวกเราต้องเผชิญกับโรคระบาดระดับโลก (Pandamic) ที่ท าให้ประชากรโลกเสียชีวิตไปมากกว่า 2 
ล้านคน ณ วันที่เขียนนี้ โดยที่ทั่วโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หนึ่งปีที่ผ่านไปของโลกมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้ความ
กลัว ท้ังนี้โดยที่แต่ละประเทศก็ต้องช่วยตัวเองด้วยการพยายามคิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนของตนจากการ
ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19  
 ฉะนั้น ตลอดปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาจึงมุ่งใช้วิธีการปิดประเทศ เพื่อตัดวงจรการติดต่อของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าประเทศของชาวต่างชาติ ซึ่งมาจากทั่วโลกซึ่งยากต่อการตรวจสอบเพราะการติดต่อของโรคต้องใช้เวลาอย่าง
น้อยถึง 14 วัน จึงจะแสดงอาการ ฉะนั้นจึงเกิดมาตรการกักตัว เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ย่อมเกิดความยุ่งยากแก่นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ
ระหว่างประเทศ นักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องเดินทางไปมาต่างประเทศ สายการบินต่างๆจึงขาดผู้โดยสารและขาดทุนมาก โรงแรม
ต้องปิดท าการทั่วโลก ผู้คนต่างต้องตกงานและปิดกิจการไปตามกัน 
 สภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และยังไม่สามารถคาดคะเนได้อีกว่าจะกลับสู่
สภาวะปกติเมื่อไหร่ 
 ส าหรับการบริหารจัดการของ บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ของเรานั้น ทันทีท่ีเกิดเรื่องระบาดของเชื้อ  
โควิด-19 ทางบริษัทฯ มีการเรียกประชุมหลายครั้งหลายหน นับตั้งแต่แพทย์, เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์, พยาบาล เพื่อท าความ
เข้าใจกับสถานการณ์และรับรู้นโยบายกรบริหารจัดการ โดยตลอดทั้งปี 2563 มีนโยบายใหญ่ๆ คือ ช่วงแรกเน้นการปรับรูปแบบ
การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยต่างๆเช่น การคัดกรอง การจัดพื้นที่แยกส่วนส าหรับผู้ป่วยเสี่ยง การท าความสะอาดฆ่าเชื้อ การ
จัดเตรียมแนวทางการดูแล รักษา และส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 หากพบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโควิด-19 เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ และในช่วงแรกนี้เองที่มีวิกฤติซ้อนวิกฤติคือการขาดแคลนอย่างรุนแรงของ
อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย (surgical masks) จนท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุนและการ
ส ารองของคลังยาและเวชภัณฑ์ที่สูงกว่าภาวะปกติ ช่วงที่สองเป็นช่วงที่มีการล็อกดาวน์  ด่านสะพานมิตรภาพไทย -ลาวปิด ลด
จ านวนเที่ยวบิน โรงเรียนปิดเรียน จ ากัดเวลาเคอร์ฟิว ท าให้จ านวนผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยยะ ในช่วงที่สองนี้ ท าให้บริษัทฯต้อง
จัดการเรื่องปรับลดอัตราก าลัง การจัดเวรที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย และการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่จ าเป็น
ต่างๆ และช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่เริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆท าให้เริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากช่วงล็อกดาวน์ บริษัทฯเริ่มท าการตลาด
เพิ่มขึ้นและประชาสัมพันธ์บริการใหม่ๆเพื่อให้บริการแบบ New Normal เช่น Telemedicine และ Nursing care delivery
ให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาล ตลอดทั้งปีที่กล่าวมาทางบริษัทฯได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรทุกท่าน ท าให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติโควิด-19 ระลอกแรกที่ผ่านมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ ฉะนั้น
ความสามารถในการฝ่าวิกฤติครั้งนี้นอกจากการได้รับความสนับสนุนภายในแล้ว ทางโรงพยาบาลยังต้องการสนับสนุนจากท่านผู้
ถือหุ้นเป็นอย่างดีอีกด้วย จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้  
 

                                         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 าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการตรวจสอบ
ก ากับการบริหารของคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee) ซึ่งท าหน้าที่ ก าหนดนโนบายการบริหารความเสี่ยง  ติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นรายปีหรือตาม
ความจ าเป็นของเหตุการณ์ระหว่างปี ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้ง หมด 5 ครั้ง โดยมีการ
ด าเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความเหมาะสมและ
ถูกต้องของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงระหว่าง
กัน ไม่พบว่ามีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติงานที่
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อก าหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบรายงาน
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ของ
บริษัทในปัจจุบันท่ีจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 และได้เสนอให้คณะ กรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ, นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน  และนางสาวพรทิพย์ 
อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 4712, 7750 และ 9589  แห่งบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 

               จึงขอยืนยันรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี  2563 ไว้  ณ  ท่ีนี้ดว้ย 
 
 

                                                                                       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 จังหวัดอุดรธาน ี41000 เลขท่ีทะเบียนบริษัท 0107537002095 โทรศัพท์ 0-4221-9888 โทรสาร 0-4224-1956  E-mail  
Address : admin@wattanahospital.net  Website : www.wattanahospital.net  มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดย
เรียกช 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 ี       ปี2563       ปี2562       ปี2561 
สินทรัพย์รวม 533,899 486,192 488,201 

หนี้สินรวม 173,894 129,323 138,968 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 360,005 356,868 349,233 

ผลการด าเนินงาน มกราคม - ธันวาคม    
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 305,910 369,650 356,075 

รวมรายได ้ 312,644 374,900 365,664 

รวมค่าใช้จ่าย 310,856 353,270 344,184 

ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 1,788 21,630 21,480 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,636 17,339 16,883 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.16 1.73 1.69 

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

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 36.00 35.69 34.92 

อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.09 1.13 0.82 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 21.61 26.90 26.38 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 0.52 4.62 4.62 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 0.32 3.56 3.51 

อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุน้ (%) 0.46 4.91 4.92 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.48 0.36 0.40 

อัตราการเจรญิเติบโต - เพิ่มขึ้น (ลดลง)    

สินทรัพย์รวม (%) 9.81 -0.41 3.30 

หนี้สินรวม (%) 34.46 -6.94 3.05 

รายได้จากการขาย (%) -17.24 3.81 19.28 

ก าไรสุทธิ (%) -90.57 2.70 -7.67 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง แห่งแรกของจังหวัด 
อุดรธานี โดยให้บริการทางการแพทย์ทุกแผนกในระดับตติยภูมิ โดยแบ่งการประกอบธุรกิจเป็นแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
เป็นหลัก  

 

 3.2 สัดส่วนของรายได้ 

            โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผู้ป่วย 

แยกรายได้ตามประเภทผู้ป่วย (ล้านบาท) ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

ผู้ป่วยนอก 167.20 53.5% 163.48 43.6% 160.26 43.8% 
ผู้ป่วยใน 177.07 56.6% 245.32 65.4% 230.68 63.1% 
รายได้อื่นๆ 6.73 2.2% 5.25 1.4% 9.59 2.6% 

ส่วนลดจ่าย -38.36 -12.3% -39.15 -10.4% -34.87 -9.5% 
รายได้รวม 312.64  374.90  365.66  

 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทการให้บริการ 

ประเภท ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
(1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 305.91 97.85 369.65 98.60 356.08 97.38 
      -  รายได้ค่ายาและเวชภัณฑ ์ 117.87 37.70 142.86 38.11 138.25 37.81 
      -  รายได้ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60.08 19.22 74.93 19.99 76.76 20.99 
      -  รายได้ค่าห้องพัก 35.08 11.22 46.94 12.52 40.14 10.98 
      -  รายได้ค่าวินิจฉยัโรค และ  
         รักษาพยาบาล  

122.53 39.19 132.32 35.29 124.67 34.09 

      -  รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล 
      -  ส่วนลดจ่าย 

8.71 
-38.36 

2.78 
-12.27 

11.75 
-39.15 

3.13 
-10.44 

11.12 
-34.87 

3.04 
-9.54 

       
(2)  รายได้อื่น ๆ  6.73 2.15 5.25 1.40 9.59 2.62 
      -  รายได้อื่น 6.73 2.15 5.25 1.40 9.59 2.62 
รวมรายได ้ 312.64 100.0 374.90 100.0 365.66 100.0 
อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได้รวม - -16.61 - 2.53 - 12.13 

 

 

3.3  การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในปีทีผ่่านมา 
-วิกฤติโควิด-19 ท าให้จ านวนผู้ป่วยลดลง โดยเฉพาะชาวต่างชาติซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 
-ปรับเปลีย่นรูปแบบการให้บริการผู้ป่วย เป็นแบบ New Normal เช่นการให้บริการทาง Telemedicine และ Home 
delivery ต่างๆ 
-เปิดบริการ Alternative Hospital Quarantine เพื่อรองรับผู้ป่วยต่างชาติเข้ารับการรักษาแบบกักตวัท่ีโรงพยาบาล 
-เพิ่มการให้บริการตรวจหาเช้ือโควิด 
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3.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันภายในอนาคต 
1. โครงสร้างอุตสาหกรรม 

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

 

 

ข้อได้เปรียบของบริษัท 
 บริษัทฯมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจกว่า 36 ปีท าให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับความมั่นใจจากผู้ป่วยและมี
ฐานผู้ป่วยเดิม ซึ่งขยายตามจ านวนประชากร ประกอบกับการที่บริษัทฯ ถูกก่อตั้งโดยทีมแพทย์ ท าให้สามารถเข้าใจ
และรักษาระดับของคุณภาพการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรและระบบคุณภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางมาโดยตลอด  

 

ข้อเสียเปรียบของบริษัท 
 การที่บริษัทฯตั้งอยู่ในต่างจังหวัดท าให้การจัดหาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่
จ าเป็น ไม่สะดวกเท่าบริษัทฯในกรุงเทพ 

 

2. สถานภาพในการแข่งขันของโรงพยาบาล 
ภาวะการตลาดและการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่นั้น มีโรงพยาบาลเอกชนท่ี

เป็นคู่แข่งอยู่สองราย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร (ขนาด 100 เตียง) และ โรงพยาบาลเอกอุดร (ขนาด 100 
เตียง) มีการแบ่ง segment ของตลาดที่ชัดเจน คือโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นในจังหวัดอุดรธานีล้วนก าหนด
เป้าหมายที่ลูกค้ากลุ่มบน แต่บริษัทก าหนดเป้าหมายที่ลูกค้ากลุ่มกลางถึงบน ท าให้การแข่งขันเกิดขึ้นในการขยาย
จ านวนลูกค้ากลุ่มบนนั่นเอง ในปีที่ผ่านมาการแข่งขันดังกล่าวมีระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการขยายตัวของกลุ่ม
โรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาในจังหวัดซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบน ท าให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยน กลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันโดยเพิ่มความเช่ือมั่นผ่านระบบคุณภาพของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
ระดับประเทศพร้อมกับการใช้กลไลราคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน บริษัทมีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในด้านต้นทุนท าให้สามารถมีความยืดหยุ่นด้านราคาได้มากกว่าคู่แข่ง  

  
 

4.  ปัจจัยความเสี่ยง 
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
(ก) ความเสี่ยงจากการวิกฤติเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ทั้งโลกรวมถึงประเทศไทย

ตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย แม้ว่าจะเริ่มมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น และมีการทะยอยใช้วัคซีนเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด แต่ประเทศยังไม่สามารถเปิดให้มีการเดินทางได้อย่างปกติ ท าให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
กลับสู่ปกติได้ 
 

(ข) ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯหาก
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพของประชาชน อาจส่งผลกับรายได้ของบริษัทฯ 
 

(ค) ความเสีย่งจากพ่ึงพาบุคลากรทีม่ีความช านาญเฉพาะด้าน แพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพเป็นบคุลากรที่
ขาดแคลน โดยเฉพาะบริษัทฯ ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดท าให้การจัดหาและคัดสรรแพทย์เฉพาะทางและพยาบาล
วิชาชีพมีข้อจ ากัด 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(ก) ความเสี่ยงจากการรับช ารับหนี้ล่าช้า 

เนื่องจากในสองสามปีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มของลูกค้าใช้สิทธิการรักษาแบบประกันเพิ่มมากขึ้นมาก ท าให้
จ านวนยอดหนี้เพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสท าให้การรับช าระล่าช้าซึ่งจะส่งผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญตามมา 
 

     (ข) ข้อพิพาททางกฎหมาย โรงพยาบาลอาจมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริการทางการแพทย์ 
 

 

 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธหิรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
(ก) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญม่ากกว่า 50% 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุลถือหุ้นในบริษัทจ านวน 5,819,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.19 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจึงท าให้กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุล สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
เกือบท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติใน เรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ ของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ยกเว้นเรื่องกฏหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนด ต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
            
(ข) ความเสี่ยงจากการทีหุ่้นม ีfree float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมจี านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 416 ราย และมีหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรพัย์
ฯที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จ านวน 2,081,191 หุ้น หรือร้อยละ 20.81 ท าให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของ
หุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนักและ ผู้ลงทุนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึง เพื่อการซื้อขายได้ปกติ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมี
ความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถ ขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ  

  
 

 

5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
5.1 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดสว่นการถือหุ้นในปัจจุบัน ดังนี ้
 

 31 ธันวาคม 2563 
  จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นางสาวณัฐธิรา   ตั้งสืบกุล 2,434,542 24.35 
2 นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 1,587,250 15.87 
3 นางวัลลีย ์สังข์ศิร ิ 1,082,800 10.83 
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 นายพีรพัฒน ์ตั้งสืบกุล 458,610 4.59 
10 นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว 270,000 2.70 

          หมายเหตุ  ข้อมลูรายงานการกระจายหุน้จากศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
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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 

 
กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้ 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยสองลายมือช่ือของกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย   
รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล, พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล, นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว และนางสาวบังอร ตั้งสืบกุล และประทับตรา
ส าคัญของบริษัทฯ 
 

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 
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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. ดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามกฎข้อก 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 ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

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 
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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 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท  โดยสรุปอ านาจหน้าที่ที่
ส าคัญดังนี ้

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 ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย
มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1.  น าเสนอแนวนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. ติดตามและก ากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษัทฯ 

ก าหนด  
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อ
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คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4. พิจารณาน าเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ ชุดย่อย

ต่างๆ ของบริษัทฯ 
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหเ้ป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ 
6. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท างานชุดย่อย เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุนงานการก ากับดูแล

กิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก 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 

หน้าท่ีทีส่ าคัญดังนี ้
1. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ง ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
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 
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การเข้าประชุมของกรรมการแตล่ะคณะในปี 2563 

 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
 คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. รศ. ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล 4/4 - 
2. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว 4/4 - 
3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล 4/4 - 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล 4/4 - 
5. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ  3/4 - 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ 4/4 5/5  
7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล 4/4 5/5 
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์ 3/4 3/5 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ช่ือ สกุล กรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบ 
แทนประจ า 

เบี้ยประชุม 
(บาทต่อป)ี 

โบนัส
กรรมการ/ 
บ าเหน็จ 

สิทธิประโยชน์
อื่นๆ 

รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 7,200,000 168,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว รองประธานกรรมการ 840,000 68,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 6,000,000 68,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
นส.บังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 

กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

144,000 68,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพญ็ กรรมการ 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่ม ี 18,000 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 ี 18,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการและผู้บริหาร 
ในป ี2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์หลังออกจากงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร จ านวน 13 ท่าน รวมทั้งสิ้น 
23.719 ล้านบาท 

 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
- ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

-ไม่ม-ี 
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- เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทไดส้มทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-6 ของเงินเดือนข้ึนอยู่

กับอายุงาน โดยในป ี2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้ บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 0.40 ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 เท่ากับ 780,000 บาทต่อปี ให้แก่บริษัท ส านักงานปิติเสวี จ ากัด  ซึ่ง
เป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ทั้งหมด ท้ังนี้บริษัทฯไม่มีบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านัก
งานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   
หมายเหตุ สัดส่วนในการถือหุ้นบรษิัท (%) ได้จากข้อมลูรายงานการกระจายหุ้นจากศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

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 

78 - 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 

68 -  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 
 

76 -  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 

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

0.005 พี่สาว (1) 2528-ปัจจุบัน - กรรมการ 

5) นางสาวจรยิา ฉัตรสกุลเพ็ญ 
    กรรมการบริษัท 

43 -  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 

73 - 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    

71 - ปริญญาตรีสาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program  (DAP) 

0.002 - 2543-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ 

8)  พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศ ์
     กรรมการตรวจสอบ 

44 - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วุฒิบัตรช านาญการ สาขาวิสญัญีแพทย์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

- กรรมการตรวจสอบ 
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9) นางสาวอรณุี โพธ์ิทิพย ์
     หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

50 - ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

- - 2537-ปัจจุบัน - หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

10) ดร.ณัฐธิรา  ตั้งสืบกลุ 
     หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

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

24.35 บุตรี (1,3) 2547-ปัจจุบัน -ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหาร 
-ผู้บริหารทางการเงิน (CFO) 

11) นส.ภัทรภร พรมทอง 
    เลขานุการคณะกรรมการ  

ตรวจสอบ 

35 -ปริญญาตรสีาขาวิศกรรมแปรรูปอาหาร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง 

- - 2552-ปัจจุบัน -เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  

ช่ือ-สกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนในการ 
ถือหุ้นบริษัท  (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

     ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
6.1  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ   
                บริษัทให้ความส าคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของบริษัทฯได้ บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการด าเนินกิจการและการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินธุรกิจค านึงถึง
ความเสี่ยงโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   บริษัทมีการก าหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและ
พนักงานถือปฏิบัติ 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน, การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โดยบริษัทฯยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการจัดท ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting 
Initiative (GRI) เพื่อน าเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานปกติ (CSR-in-
process) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

6.2 สิทธขิองผู้ถือหุ้น 
                  ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดประชุมที่ห้องประชุมของบริษัทฯ   ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย บริษัทได้ส่ง

หนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุม  ให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนเข้าประชุมโดยมีใบมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นจะมอบให้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
อ านาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  และก าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 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 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท และเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ ซึง่ได้บันทึกส่วนท่ีส าคัญไว้ใน
รายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 

6.5   ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
 คณะกรรมการมีการก าหนด วสิัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เปา้หมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษิัท และคอย

ดูแลให้ฝา่ยจัดการด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดต่อกิจการและ
ความมั่นคงสูงสดุแก่ผู้ถือหุ้น 

 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 เพื่อไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

น าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
                 ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต . และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ห้ามผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอก และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

6.7  จริยธรรมธุรกิจ 
                 บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษไว้ด้วย 
 

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 2563 เป็นจ านวนเงิน  780,000.-  บาทต่อปี ให้บริษัทส านักงาน

ปีติเสว ีจ ากัด โดยเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 

6.12   การประชุมคณะกรรมการ 
                    คณะกรรมการมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการเรียกประชุมพิเศษ เพิ่มตามความ

จ าเป็นโดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุมและมีการบันทึกและเก็บรายงานการประชุมพร้อมตรวจสอบได้   

 

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

คณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการ) และกรรมการตรวจสอบทุกท่านด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทด้วย 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน (ดังรายนามคณะกรรมการตรวจสอบใน
หัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการ) 
 

6.14   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
         บริษัทฯได้ก าหนดให้ บริษัท MA Consulting จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯในปี 2559-2563 
โดยเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและท ารายงานข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให้ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ 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 และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่า 
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร ทั้งนี้เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) คณะกรรมการได้จัดให้มีบริษัทฯภายนอก มาช่วยตรวจสอบภายในเพิ่มเติม (Internal Audit 
Assistance) เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 

6.16   รายงานของคณะกรรมการ 

         คณะกรรมการบริหารบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดท าตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
         ส่วนระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับน่าพอใจ และสร้ างความเช่ือถือได้ดังรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

          
6.17   ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

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

          6.18   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์ 

อักษรในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายส าคญัดังนี้ 
1. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ยวข้องของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงาน การเปลี่ยน แปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัท
รับทราบเพื่อจัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล 
เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากน้ันยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่า
ฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อก าหนดดังกล่าวด้วย 

2. บริษัทมีข้อก าหนดห้ามน าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์  ของบริษัทที่ทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา  24 ช่ัวโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สา
ธารณทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีส าคัญคนใดกระท าผิดวินัยจะได้รับโทษ ตั้งแต่การตักเตือน การตัด
ค่าจ้าง 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 าเนินงานปกติของ
บริษัทฯ 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 Centre และบริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จ ากัด มีดังนี ้
(1) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน โดย

รายการระหว่างกันประกอบด้วย รายการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาพยาบาลระหว่างกัน, การซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการ
ก าหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 6 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คือ ได้รับผู้ป่วยส่งมารักษา
ต่อจาก บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่คนละจังหวัดกับบริษัทฯ และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังยาและ
เวชภัณฑ์พร้อมทั้งเพิ่มอ านาจต่อรองกับบริษัทยา และเวชภัณฑ์ต่างๆด้วย  

(2) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับ Alliance International Medical Centre ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน โดยเป็น
รายการซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการก าหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ
ปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เป็น
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในการสร้างพันธมิตรในการส่งต่อผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล 

(3) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับ บริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นการจ้าง
ประกอบอาหาร, เช่าพื้นที่ระหว่างกัน ซึ่งมีการก าหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจเป็ นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ 
ปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 6 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าวนี้ เป็น
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีจอดรถเพื่อบริการผู้ป่วย  

 
 

 

7.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 ในการท ารายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะก าหนดราคา และเง่ือนไข

ต่างๆ โดยค านึงถึงราคาปกติธุรกิจและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
เป็นส าคัญ ทั้งนี้รายการระหว่างกันและเง่ือนไขจะถูกน าเข้ารายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ โดยที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 

 

7.2 นโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
  บริษัทฯคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีการท ารายการซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับบริษัท 21  

ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด และ Alliance International Medical Center และบริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จ ากัด ใน
เรื่องของการรับผู้ป่วยส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาล และซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกัน และการบริการอาหาร และเช่า
พื้นที ่เพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

รายการดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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8. การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)มีรายได้ทั้งหมดใน ปี 2563 เท่ากับ 312.644 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 

374.900 ล้านบาทใน ปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 16.61 โดยแบ่งเป็นรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเท่ากับ 305.910 ล้านบาท ในปี 
2563 ลดลงจาก 369.650 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.24 จากปีท่ีแล้ว และรายได้อื่นเท่ากับ 6.734 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น
จาก 5.251 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว  หรือคิดเป็นร้อยละ 28.26 รายได้รวมที่ลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของจ านวนผู้ป่วยเนื่องจากวิกฤติ
โควิด-19 โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติ 

ใน 2563 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (”EBITDA”) 
จ านวน 39.799 ล้านบาท ลดลงจาก 52.824 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 24.66 

บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 1.636 ล้านบาท ลดลงจาก 17.339 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.57 จากปีที่แล้ว หรือก าไรคิดเป็น 
0.16 บาทต่อหุ้น 
 
เหตุการณ์ที่ส าคัญในปี 2563 

1. วิกฤติโควิด-19 ท าให้จ านวนผู้ป่วยลดลง โดยเฉพาะชาวต่างชาติซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 
2. ปรับเปลีย่นรูปแบบการให้บริการผู้ป่วย เป็นแบบ New Normal เช่นการให้บริการทาง Telemedicine และ Home 

delivery ต่างๆ 
3. เปิดบริการ Alternative Hospital Quarantine เพื่อรองรับผู้ป่วยตา่งชาติเข้ารับการรักษาแบบกักตัวที่โรงพยาบาล 
4. เพิ่มการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 

 
1.ผลการด าเนินงานตามงบการเงินส าหรับปี 2563 และความสามารถในการท าก าไร 
รายได ้

(ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 305.910 369.650 -17.24% 

รายได้อื่น 6.734 5.251 28.26% 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 312.644 374.900 -16.61% 

 
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 312.644 ล้านบาท ลดลงจาก 374.900 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือ คิดเป็นร้อยละ 16.61 จากปีที่
แล้ว และรายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลงจ านวน 63.740 ล้านบาทจากปีท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 17.24 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจ านวน
ผู้ป่วยท่ีลดลงเนื่องจากวิกฤติโควิด-19  
 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

(ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 239.813 270.205 -11.25% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 67.135 79.992 -16.07% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 306.948 350.197 -12.35% 
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ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเท่ากับ 306.948 ล้านบาท ลดลงจาก 350.197 ล้านบาท ในปีที่แล้ว หรือร้อยละ 

12.35 จากปีท่ีแล้ว 
แบ่งเป็นต้นทุนกิจการเท่ากับ 239.813 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 270.205 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 11.25 

ต้นทุนท่ีลดลงเกิดจากจ านวนผู้ป่วยที่ลดลง 
ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2563 เท่ากับ 67.135 ล้านบาท ลดลงจาก 79.992 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือคิดเป็นร้อย

ละ 16.07 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรับมือวิกฤติโควิด-19 ที่ท าให้รายได้บริษัทฯลดลง 
 
วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 

(ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

EBITDA 
อัตราก าไร EBITDA 

39.799 
13% 

52.824  
14% 

-24.66% 

EBIT 
อัตราก าไร EBIT 

5.696 
2% 

24.704 
7% 

-76.94% 

ก าไรสุทธิ 
อัตราก าไรสุทธิ 

1.636 
0.5% 

17.339 
5% 

-90.57% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.16 1.73 -90.57% 

 
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด

จ าหน่าย("EBITDA”) ในปี 2563 เท่ากับ 39.799 ล้านบาท ลดลงจาก 52.824 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 24.66 ขณะที่
อัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เท่ากับร้อยละ 13 

 
 
งบแสดงฐานะการเงินและกระแสเงินสด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

(ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์รวม 533.899 486.192 9.81% 

หนี้สินรวม 173.894 129.323 34.46% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 360.005 356.868 0.85% 

 
ด้านสินทรัพย์ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 533.899 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 486.192 

ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.81 ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนรวม เท่ากับ 111.029 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 78.088 
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ล้านบาทในปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 42.18 ส่วนของด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 422.870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 408.103 
ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 3.62 

ด้านหนี้สิน หนี้สินรวม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 173.894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 129.323 ล้านบาท ในปี 
2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.46 

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 360.005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 356.868 
ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.85 
 
กระแสเงินสด 

(ล้านบาท) ปี 2563 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 39.444 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 70.141 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 32.087 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 1.391 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด 14.880 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด 16.270 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิเท่ากับ 1.391 ล้านบาท และมีเงินสดและ

รายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 16.270 ล้านบาท 
ประกอบด้วยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 39.444 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 

70.141 ล้านบาท ซึ่งในส่วนน้ีเป็นการลงทุนฝากเงินระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือรับรายได้จากการฝากเงินและกองทุน 
อีกส่วนหนึ่งคือส่วนเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 32.087 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน  
 
2.ความสามารถในการบริหารทรพัย์สิน 
 ปี 2563 ปี 2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.69 6.96 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.83 51.69 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.34 6.09 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) 82.95 59.11 

 
 ในปี 2563 พบว่าอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเป็น 7.69 เท่า ซึ่งระยะเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเป็น 46.83 วัน แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการติดตามลูกหนี้ท่ีดีขึ้น 

ในปีท่ีผ่านมาพบว่าด้านสินค้าคงเหลือ ในปี 2563 บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.84 วัน ซึ่งสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้มีการเพิ่มสินค้าในคลังในช่วงระบาดหนักเพื่อให้มีส ารองเพียงพอหากเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน ไม่สามารถขนส่งยาและเวชภัณฑ์ได้ รวมทั้งหากมีภาวะขาดแคลนของอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เช้ืออีก 
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3.สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

(เท่า) ปี 2563 ปี 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.09 1.13 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.01 1.03 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.95 0.56 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 1.46 8.08 

 
 ในด้านความเพียงพอของสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯอยู่ท่ี 1.09 เท่าซึ่งเพียงพอต่อการ ด าเนินธุรกิจปกติ 
ในปี 2563 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 1.01 เท่าและ 0.95 เท่า ตามล าดับ 
และอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ยเท่ากับ 1.46 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ 
 
4.ภาระผูกพันด้านหนีส้ิน 

(เท่า) ปี 2563 ปี 2562 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 1.46 8.08 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) 1.14 1.08 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ 0.48 0.36 

 
 
ในด้านหนี้สินบริษัทฯมีความสามารถในการช าระหนี้ โดยมีอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่ากับ 1.46 ในปี 2563

ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากมีการก่อหนี้เพิ่มเพื่อเผื่อเป็นเงินส ารองหากเกิดภาวะวิกฤติและก าไรของปีนี้ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 
และอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) ในปี 2563 เท่ากับ 1.14 เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วเล็กน้อย 

ในปี 2563 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.48 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
 

 

5. ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking) 
เศรษฐกิจในป ี2564 มีแนวโน้มยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤติโควิด-19 ซึ่งยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ในระดับโลก

และระดับประเทศ แม้ว่าวัคซีนจะเริ่มมีการน ามาฉีดในประเทศไทยแล้วก็ตาม คาดว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายภาคประชาชนจะยัง
ระมัดระวังไม่ใช้จ่ายมาก ดังนั้นส าหรับรพ.เอกชนแล้วคาดว่ารายได้ในปี 2564 ยังทรงตัวหรืออาจต่ าลงหากมีเหตุการณ์ที่การระบาด
ของไวรัสโควิด-19เกิดมีการกลายพันธ์ุท าให้ต้องมีการล็อกดาวน์อีกครั้ง  

ด้านการเมืองภายในประเทศที่ยังมีความขัดแย้งอาจเป็นปัจจัยในปี 2564 อาจมีผลซ้ าเติมต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 
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บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
งบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
และรายงานของผู้สอบบัญช ี

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผู้ถือหุ้น  บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุด  
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ งบ
การเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน รายงาน
ของข้าพเจา้   ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย  การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ ทีอ่อกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่ อการประ เมิ นความ เสี่ ย งจากการแสดงข้ อมู ลที่ ขั ดต่ อข้ อ เท็ จจริ งอั น เป็ นสาระส าคัญ ในงบการ เ งิน  
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า   ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  (ต่อ) 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  พร้อมท้ังวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องดังต่อไปนี้ 

รับรู้รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากกิจการโรงพยาบาลส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 305.91 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 97.85 ของรายได้รวม และมีปริมาณของรายการเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้ค่าบริการ
รักษาพยาบาล รายได้ค่ายา รายได้ค่าห้องพัก และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายและมีจ านวน
มากราย รวมถึงการให้ส่วนลดที่ท ากับคู่สัญญาต่างก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาใน
การรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

วิธีการตรวจสอบที่ส าคัญของข้าพเจ้า คือ ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ
รายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สุ่มส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้าตรวจตัดยอดการรับรู้
รายได้ และสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการน าข้อยกเว้นจากมาตรการผอ่นปรน
ช่ัวคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
มาถือปฏิบัติในการจัดท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้าขอให้สังเกตนี ้

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงข้ดต่อข้อเท็จ
ที่เหมาะสมต่อไป  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง ข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่ เกี่ยวกับ
การด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม)  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะ
เลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ง รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู ่ ได้เสมอไปข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบ  เพื ่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 4 - 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  (ต่อ) 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น อิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า  จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ี คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 
 
 

 
 
 
 

( นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 
 
บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 
8/4 ช้ัน 1, 3   ซอยวิภาวดีรังสิต 44 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 
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หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 16,270,272.32     14,879,684.68     

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สุทธิ 21,830,215.50     31,188,431.17     

สนิคา้คงเหลอื 7,410,163.77       6,088,373.34       

สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอื่น 4.1 และ 9 65,290,673.35     25,030,044.78     

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 228,045.25         901,766.42         

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 111,029,370.19   78,088,300.39     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัย์ทางการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น 4.1 และ 10 25,000,000.00     5,000,000.00       

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 367,026,003.92   385,549,885.69   

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธิ 4 และ 12 13,040,772.62     -                    

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - สุทธิ 13 3,892,883.21       4,737,315.41       

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 14 5,361,059.84       6,484,324.24       

สนิทรพัย์ทางการเงนิไมห่มนุเวยีนที่ไมใ่ช่เงนิสดที่เป็นหลกัประกนั 15 5,020,000.00       5,020,000.00       

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 3,528,879.81       1,311,721.21       

รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 422,869,599.40   408,103,246.55   

รวมสินทรพัย์ 533,898,969.59   486,191,546.94   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

สินทรพัย์

หน่วย : บาท

     6       8
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หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 10,000,000.00     2,663,726.13       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 6.2 และ 17 42,387,081.33     39,333,713.02     

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 35,240,000.00     10,740,000.00     

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,531,345.96       940,383.54         

ประมาณการหนี้สนิหมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 19 12,250,000.00     12,781,065.00     

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย -                    1,809,280.94       

เงนิปันผลคา้งจ่าย 229,861.95         221,299.35         

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 335,336.45         358,002.73         

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 101,973,625.69   68,847,470.71     

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 18 45,565,000.00     40,805,000.00     

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 11,891,418.17     -                    

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 19 14,463,981.00     19,670,601.00     

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 71,920,399.17     60,475,601.00     

รวมหน้ีสิน 173,894,024.86   129,323,071.71   

หน่วย : บาท

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

4     6       12

4     6       12
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หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.- บาท 100,000,000.00   100,000,000.00   

ทุนที่ออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.- บาท 100,000,000.00   100,000,000.00   

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 62,500,000.00     62,500,000.00     

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10,000,000.00     10,000,000.00     

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 187,418,224.73   184,368,475.23   

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น 14.2 86,720.00           -                    

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 360,004,944.73   356,868,475.23   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 533,898,969.59   486,191,546.94   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ต่อ)

หน่วย : บาท

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

รายได้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 6.1 305,909,727.93   369,649,662.33   

รายไดอ้ื่น 6.1 6,734,338.17       5,250,574.47       

รวมรายได้ 312,644,066.10   374,900,236.80   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 6.1 239,812,841.00   270,204,568.59   

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 6.1 67,134,949.15     79,992,055.99     

รวมค่าใชจ่้าย 306,947,790.15   350,196,624.58   

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 5,696,275.95       24,703,612.22     

ตน้ทุนทางการเงนิ (3,908,579.37)      (3,073,758.51)      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,787,696.58       21,629,853.71     

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 14.2 (152,137.40)        (4,290,793.96)      

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 1,635,559.18       17,339,059.75     

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่า

สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอื่น - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 14.2 86,720.00           -                    

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่อง

ผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว ้- สุทธจิากภาษเีงนิได้ 14.2, 19 5,813,311.20       (2,703,297.60)      

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 7,535,590.38       14,635,762.15     

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน  (บาท : หุ้น) 23 0.16 1.73 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

หน่วย : บาท

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563
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ทุนเรอืนหุ้น ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น องคป์ระกอบอื่นของ รวม

ที่ออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้อืหุ้น ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ผลก าไรจาก

การวดัมลูค่าสนิทรพัย์

หมายเหตุ ทางการเงนิหมนุเวยีนอื่น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 100,000,000.00   62,500,000.00     10,000,000.00       176,732,713.08     -                           349,232,713.08       

เงนิปันผลจ่าย 21 -                    -                    -                      (7,000,000.00)        -                           (7,000,000.00)         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -                    -                    -                      17,339,059.75       -                           17,339,059.75         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่อง

ผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว้ 14.2 และ 19 -                    -                    -                      (2,703,297.60)        -                           (2,703,297.60)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000.00   62,500,000.00     10,000,000.00       184,368,475.23     -                           356,868,475.23       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรบัปรงุ) 100,000,000.00   62,500,000.00     10,000,000.00       184,368,475.23     -                           356,868,475.23       

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                    -                    -                      (2,399,120.88)        -                           (2,399,120.88)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรงุ) 100,000,000.00   62,500,000.00     10,000,000.00       181,969,354.35     -                           354,469,354.35       

เงนิปันผลจ่าย 21 -                    -                    -                      (2,000,000.00)        -                           (2,000,000.00)         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -                    -                    -                      1,635,559.18         -                           1,635,559.18          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น

ก าไรที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของ

สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอื่น 14.2 -                    -                    -                      -                      86,720.00                  86,720.00               

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่อง

ผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว้ 14.2 และ 19 -                    -                    -                      5,813,311.20         -                           5,813,311.20          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 100,000,000.00   62,500,000.00     10,000,000.00       187,418,224.73     86,720.00                  360,004,944.73       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563



 

  รายงานประจ าปี 2563 

34 

    

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,787,696.58       21,629,853.71     

รายการปรบักระทบก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 34,102,677.14     28,120,670.86     

ผลขาดทุนดา้นเครดติที่เกดิขึ้นแลว้ - หนี้สูญ 8,266,322.94       1,612,862.00       

ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 8 -                    707,358.20         

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 8 (10,655,382.78)    (2,623,276.40)      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 19 2,033,621.00       5,465,820.00       

ก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมสนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอื่น 9 (182,273.35)        (30,044.78)          

ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัย์สนิ 11 (202,489.50)        -                    

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัย์สนิ -                    67,622.37           

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอื่น (44,075.13)          -                    

ปรบัปรงุสนิทรพัย์เป็นค่าใชจ่้าย 240,150.23         646,541.25         

ปรบัปรงุเจา้หนี้เป็นรายได้ (2,038,372.41)      (164,943.65)        

ปรบัปรงุจากการลดค่าเช่า 12 (96,866.41)          -                    
ดอกเบี้ยรบั (237,390.41)        (317,246.56)        

ดอกเบี้ยจ่าย 3,908,579.37       3,073,758.51       

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

สนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนนิงาน 36,882,197.27     58,188,975.51     

สนิทรพัย์ด าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึ้น):-

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 9,489,079.59       (3,771,442.61)      

สนิคา้คงเหลอื (1,321,790.43)      1,229,657.70       

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 673,721.17         (454,020.52)        

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น (145,684.57)        (4,287.58)            

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึ้น (ลดลง):-

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 2,683,386.14       (4,900,596.88)      

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายจรงิระหว่างปี 19 (504,667.00)        -                    
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (22,666.28)          (1,854,189.51)      

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 47,733,575.89     48,434,096.11     

จ่ายดอกเบี้ย (3,904,578.90)      (3,059,354.15)      

จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล (4,384,635.77)      (4,323,637.65)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 39,444,361.22     41,051,104.31     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563

11     12     13
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ าลดลง (เพิม่ขึ้น) (5,000,000.00)      (10,000,000.00)    

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมลูค่ายุตธิรรม 9 15,074,119.91     -                    

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมลูค่ายุตธิรรม 9 (50,000,000.00)    -                    

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น 10 (20,000,000.00)    -                    

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร 11 727,395.54         -                    

ซือ้สนิทรพัย์ถาวร 11 (11,184,131.81)    (11,653,821.93)    

ซือ้สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน -                    (79,425.00)          

ดอกเบี้ยรบั 241,356.16         321,568.48         
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (70,141,260.20)    (21,411,678.45)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึ้น (ลดลง) 7,336,273.87       (636,429.61)        

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 40,000,000.00     -                    

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 (10,740,000.00)    (10,740,000.00)    

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่า 12 (2,517,349.85)      (2,091,229.79)      

จ่ายเงนิปันผล 21 (1,991,437.40)      (6,972,216.10)      
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 32,087,486.62     (20,439,875.50)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 1,390,587.64       (800,449.64)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 14,879,684.68     15,680,134.32     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 16,270,272.32     14,879,684.68     

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการที่ไมใ่ช่เงนิสด

ซือ้สนิทรพัย์ถาวรโดยการก่อหนี้ 11 2,212,764.00       770,702.75         

เงนิปันผลคา้งจ่าย 229,861.95         221,299.35         

ก าไรที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของ

     สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอื่น 9 108,400.00         -                    

สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้น

     จากสญัญาเช่า 12 5,031,048.04       -                    

2. จ านวนเงนิที่ยงัไมไ่ดเ้บกิใชข้องสนิเชื่อที่อาจน ามาใช้

เพือ่กจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต 20,000,000.00     26,136,273.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บรษิทัฯ จดท เบยีนเป็นนิตบิุคค ตามปร มว กฎหมาย พ่ง   พาณิชย ์เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2528    จดท เบยีน
 ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมื่อวนัที ่9 มถุินายน 2537    บรษิทัฯ จดท เบยีนกบัต าดห กัทรพัย ์ห่งปร เทศไทย 
เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 2539 บรษิทัฯ มสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที ่70/7-8 ถนนศุภกจิจรรยา ต าบ หมาก ขง้ อ าเภอเมอืง
อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิห กัปร เภทโรงพยาบา ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบา นอร์ทอสีเทอร์น 
วฒันา” 

1.2 การ พร่ร บาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การ พร่ร บาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในปร เทศไทย   ปร เทศอื่นๆ ทีปั่จจุบนัไดข้ยายวง
กว้างขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผ ให้เกดิการช  อตวัของเศรษฐกจิ    มผี กร ทบต่อธุรกจิ   อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงัก ่าวน ามาซึง่ความไม่ น่นอน   ผ กร ทบต่อสภาพ วด อ้มของการด าเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัฯ ไดเ้ฝ้าตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงัก ่าว   ปร เมนิผ กร ทบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ 
ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งไดใ้ชป้ร มาณการ   ดุ ยพนิิจในปร เดน็ต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มกีารเป ีย่น ป ง 

 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความส ดวกของผูอ้่าน
งบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย  

งบการเงนินี้ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของปร เทศไทยภายใต้พร ราชบญัญตักิารบญัชี  
พ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ร ราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ ศ  2547 รวมถงึการตคีวาม
    นวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ร กาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี   ตามขอ้บงัคบัของต าดห กัทรพัย ์ห่งปร เทศไทย   
 งวนัที ่2 ตุ าคม 2560 เรื่อง การจดัท า   สง่งบการเงนิ   รายการเกีย่วกบัฐาน การเงนิ   ผ การด าเนินงานของ
บรษิทัจดท เบยีน พ ศ  2560    ตามขอ้ก าหนดของคณ กรรมการก ากบัห กัทรพัย ์  ต าดห กัทรพัยว์่าดว้ยการ
จดัท า   น าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใตพ้ร ราชบญัญตัหิ กัทรพัย ์  ต าดห กัทรพัย ์พ ศ  2535 

งบการเงนินี้  น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2562) เรื่อง “การน าเสนองบการเงนิ”      
    สดงรายการตามขอ้ก าหนดในปร กาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง “ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่3) 
พ ศ  2562”   งวนัที ่26 ธนัวาคม 2562  ออกตามความในพร ราชบญัญตักิารบญัช ีพ ศ  2543 ซึง่มผี ใชบ้งัคบัส าหรบั
การจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั  ตัง้ ต่รอบร ย เว าบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืห งัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

งบการเงนินี้  สดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุ เงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ ยกเวน้ทีจ่ ร บุเป็นอย่างอื่น 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ 

บญัชีระหว่างปี 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ร หว่างปี 

ในร หว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐาน
การบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ     นวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่รบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2562) 
   ออกใหม่ จ านวนห ายฉบบั โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ซึง่มผี บงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบร ย เว าบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืห งัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานดงัก ่าวขา้งต้น ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ร หว่างปร เทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค า   ค าศพัท ์การตคีวาม    การให ้นวปฏบิตัทิางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน   การอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้ม ูในหมายเหตุปร กอบงบการเงนิ การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงัก ่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผี กร ทบอย่างเป็นสาร ส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ก ุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ปร กอบดว้ยมาตรฐาน   การตคีวามมาตรฐานจ านวน 
5 ฉบบั ได ้ก ่

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2562) การ สดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้ม ูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 (ปรบัปรุง 2562) เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2562) การป้องกนัความเสีย่งของเงนิ งทุนสทุธใินหน่วยงานต่างปร เทศ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) การช าร หนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิก ุ่มดงัก ่าวขา้งต้น ก าหนดห กัการเกีย่วกบัการจดัปร เภท   การวดัมู ค่า
เครื่องมอืทางการเงนิดว้ยมู ค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากปร เภทของตราสารทางการเงนิ 
 กัษณ ของกร  สเงนิสดตามสญัญา    ผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) ห กัการเกีย่วกบัวธิกีารค านวน
การดอ้ยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใช ้นวคดิของผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้    ห กัการเกีย่วกบั
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการ สดงรายการ   การเปิดเผยขอ้มู เครื่องมอืทางการเงนิ 

การน ามาตรฐานก ุ่มนี้มาถอืปฏบิตัมิผี กร ทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ จากรายการดงัต่อไปนี้ 

การจดัปร เภท   การวดัมู ค่าของเงนิ งทุนในห กัทรพัยเ์ผื่อขายปร เภทตราสารหนี้ บรษิทัฯ จดัปร เภทเงนิ งทุน
ดงัก ่าวเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมู ค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย หรอืวดัม ูค่าดว้ยม ูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นหรอืวดัมู ค่าด้วยมู ค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยพจิารณาตาม กัษณ ของกร  สเงนิสดตาม
สญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ    ผนธุรกจิของกจิการ ณ วนัทีถ่อืปฏบิตัใินช่วงเป ีย่น ป งตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 
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3.           การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ 
บญัชีระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ร หว่างปี (ต่อ) 

การรบัรูร้ายการผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ บรษิทัฯ รบัรูผ้ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้
ต่อสนิทรพัยท์างการเงนิโดยไม่จ าเป็นต้องรอใหเ้หตุการณ์ทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเกดิขึน้ก่อน บรษิทัฯ จ ใช้
วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณาค่าเผื่อผ ขาดทุนทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ต อดอายุส าหรบั ูกหนี้การคา้ โดยผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯ พจิารณา  ว้ว่าการรบัรูร้ายการผ ขาดทุนดา้นเครดติขา้งต้นมผี กร ทบอย่างเป็นสาร ส าคญัมกีาร
ปรบัปรุงก าไรส สม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุปร กอบงบการเงนิขอ้ 4) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 ใช้ ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า    การ
ตีความมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี้ได้ก าหนดห กัการของการรบัรู้รายการ การวดัมู ค่า การ
 สดงรายการ   การเปิดเผยขอ้ม ูของสญัญาเช่า    ก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัย ์  หนี้สนิส าหรบัสญัญาเช่า
ทุกรายการทีม่รี ย เว าในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เวน้ ต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมี ูค่าต ่า  

อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเป ีย่น ป งอย่างมสีาร ส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบั
ที ่17ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัปร เภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุอ่ืนๆ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่   ฉบบัปรบัปรงุใหมซ่ึง่จ ไม่มผี กร ทบอย่างมสีาร ส าคญัต่อกจิการ 
ได ้ก ่

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) ผ ปร โยชน์พนกังาน 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2562) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2562) เงนิ งทุนในบรษิทัร่วม   การรว่มคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2562) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2562) การร่วมการงาน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่23   ความไม่ น่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหม ่ดงัก ่าวไม่สง่ผ กร ทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ 
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3.           การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ 

บญัชีระหวา่งปี (ต่อ) 

3    นวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเ อืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพื่อรองรบัผ กร ทบจาก
สถานการณ์การ พร่ร บาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชพีบญัช ีไดป้ร กาศใช ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเ ือกเพิม่เติม
ทางบญัชเีพื่อรองรบัผ กร ทบจากสถานการณ์การ พร่ร บาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุปร สงคเ์พื่อ ดผ กร ทบในบางเรื่องจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบั    เพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนช่วงเว าทีย่งัมคีวามไม่ น่นอนเกีย่วกบัสถานการณ์ดงัก ่าว 

 นวปฏบิตัทิางการบญัชดีงัก ่าวไดป้ร กาศ งในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2563    มผี บงัคบัใชส้ าหรบั
การจดัท างบการเงนิของกจิการทีม่รีอบร ย เว ารายงานสิน้สุดภายในช่วงเว าร หว่างวนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 

บรษิทัฯ เ อืกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเ อืกเพิม่เตมิทางบญัช ีดงัต่อไปนี้ 

    - เ อืกทีจ่ ไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

   - เ อืกทีจ่ ไม่น าการ ดค่าเช่าตามสญัญาจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19   มาถอืเป็นการเป ีย่น ป ง  
สญัญาเช่า โดยทยอยปรบั ดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่ครบก าหนด ต่  งวดตามสดัส่วนที่ได้ส่วน ด  พร้อมทัง้ก บั
รายการค่าเสื่อมราคาจากสนิทรพัย์สทิธกิารใช้   ดอกเบี้ยจากหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่ยงัคงรบัรู้ใน ต่  งวดตาม
สดัสว่นของค่าเช่าที ่ด ง     บนัทกึผ ต่างทีเ่กดิขึน้ในก าไรหรอืขาดทุน 

บรษิทัฯ อยู่ร หว่างการปร เมนิผ กร ทบของเรื่องดงัก ่าวต่องบการเงนิ    จ พิจารณาบนัทกึผ กร ทบต่องบการเงนิ
ภายห งัสิน้สดุมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวดงัก ่าว 

3.3 มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในร หว่างปี ต่ยงัไม่มผี บงัคบัใช้ 

ในร หว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ร กาศใชก้รอบ นวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐาน
การบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐานการบญัช ีการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ     นวปฏบิตัิทางการบญัช ีที่ปรบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2563)    ออกใหม่ จ านวนห ายฉบบั ซึ่งได้
ปร กาศในราชกจิจานุเบกษา  ว้ ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบร ย เว าทีเ่ริม่ในหรอืห งัวนัที ่1 มกราคม 
2564 บรษิทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผี บงัคบัใช้ 

มาตรฐานดงัก ่าวขา้งต้น ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ร หว่างปร เทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค า   ค าศพัท ์การตคีวาม การให ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน    การอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้ม ูในหมายเหตุปร กอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ 
เชื่อว่าจ ไม่มผี กร ทบอย่างเป็นสาร ส าคญัต่องบการเงนินี้ในปีทีน่ ามาตรฐานดงัก ่าวมาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ ่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเป ีย่น ป ง
ห กัการส าคญั ซึง่ปร กอบดว้ยมาตรฐาน ดงัต่อไปนี้ - 
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3.           การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ 

บญัชีระหวา่งปี (ต่อ) 

3.3 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในร หว่างปี ต่ยงัไม่มผี บงัคบัใช ้(ต่อ) 

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การปรบัปรุงการอา้งองิกรอบ นวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิม่เตมิห กัการใหม่    นวปฏบิตัใินเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 - การวดัม ูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเ อืกเกณฑก์ารวดัม ูค่า 
 - การ สดงรายการ   การเปิดเผยขอ้ม ู รวมถงึการจดัปร เภทรายการรายได ้  ค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 - เรื่องกจิการทีเ่สนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืปร กอบดว้ยกจิการมากกว่า 1  ห่ง ซึง่

ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย 
 - การตดัรายการสนิทรพัย ์  หนี้สนิ 

กรอบ นวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัย ์  หนี้สนิ    เกณฑใ์นการรวมสนิทรพัย ์  หนี้สนิในงบการเงนิ รวมทัง้
ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการด ู รกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ 
ความร มดัร วงั    ความไม่ น่นอนของการวดัม ูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ อยู่ในร หว่างการปร เมนิผ กร ทบของมาตรฐานบญัชนีี้ต่องบการเงนิในปีที่เริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ
 
4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

ตามทีก่ ่าวในหมายเหตุปร กอบงบการเงนิขอ้ 3 บรษิทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิก ุ่มเครื่องมอืทาง
การเงนิ    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัใินร หว่างปีปัจจุบนั โดยบรษิทัฯ ไดเ้ อืกปรบั
ผ ส สมจากการเป ีย่น ป งโดยปรบัปรุงกบัก าไรส สม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563    ไม่ปรบัยอ้นห งังบการเงนิ 
งวดก่อนที ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ผ กร ทบจากการเป ีย่น ป งนโยบายการบญัชเีน่ืองจากการน ามาตรฐานเห ่านี้มาถอืปฏบิตั ิ สดงไดด้งันี้ - 
 หน่วย : บาท 
  ผ กร ทบจาก  

 31 ธนัวาคม 
2562 

 
 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ

ก ุ่มเครือ่งมอื 
ทางการเงนิ 

มาตรฐาน       
การรายงาน     
ทางการเงนิ         
ฉบบัที ่16 

1 มกราคม 
2563 

 
 

สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มนุเวียน     
 กูหนี้การคา้    กูหนี้ หมนุเวยีนอื่น - 

สุทธ ิ 31,188, 31 17  (2,251,960.17) (28,000.00) 28,908,471.00 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 31,188,431.17 (2,251,960.17) (28,000.00) 28,908,471.00 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 11,246,517.84 11,246,517.84  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน - - 11,246,517.84 11,246,517.84 

รวมสินทรพัย ์ 31,188,431.17 (2,251,960.17) 11,218,517.84 40,154,988.84 
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4.        ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

(ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
  ผ กร ทบจาก  
 31 ธนัวาคม 

2562 
 
 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ

ก ุ่มเครือ่งมอื 
ทางการเงนิ 

มาตรฐาน       
การรายงาน     
ทางการเงนิ         
ฉบบัที ่16 

1 มกราคม 
2563 

 
 

        หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น     
หน้ีสินไม่หมนุเวียน     
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 11,365,678.55 11,365,678.55 

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน - - 11,365,678.55 11,365,678.55 

รวมหน้ีสิน - - 11,365,678.55 11,365,678.55 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น     
ก าไรส สมตน้ปี 184,368,475.23  (2,251,960.17) (147,160.71) 181,969,354.35 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 184,368,475.23 (2,251,960.17) (147,160.71) 181,969,354.35 

 
4.1    เครื่องมอืทางการเงนิ 

การจดัปร เภทรายการ   วดัม ูค่า 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 การจดัปร เภท   วดัมู ค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่9    ม ูค่าตามบญัชเีดมิ  สดงไดด้งันี้ - 

 หน่วย : บาท 

 
 การจดัปร เภท   วดัม ูค่าตามมาตฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 
 ม ูค่าตาม ม ูค่ายุตธิรรม ราคาทุนตดั รวม 
 บญัชเีดมิ ผ่านก าไรขาดทุน จ าหน่าย  

สินทรพัยท์างการเงิน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563     
เงนิสด   รายการเทยีบเท่าเงนิสด 1 ,879,68  68 - 1 ,879,68  68 1 ,879,68  68  
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - 15,030,0   78 10,000,000 00  5,030,0   78  
 กูหนี้การคา้    กูหนี้หมุนเวยีนอื่น 31,188,431.17 -  8,908, 71 00  8,908, 71 00 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 901,766    - 901,766    901,766    
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาร ค ้าปร กนั 5,0 0,000 00 - - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 5,000,000 00 5,000,000 00 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีน     

ทีไ่มใ่ช่เงนิสดทีเ่ป็นห กัปร กนั - - 5,020,000.00 5,020,000.00 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น  1,311,721.21 - 1,311,721.21 1,311,721.21 
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4.           ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

(ต่อ) 
4.1    เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 
 การจดัปร เภท   วดัม ูค่าตามมาตฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 
 ม ูค่าตาม ม ูค่ายุตธิรรม ราคาทุนตดั รวม 
 บญัชเีดมิ ผ่านก าไรขาดทุน จ าหน่าย  

หน้ีสินทางการเงิน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร  ,663,7 6 13 -  ,663,7 6 13  ,663,7 6 13 
เจา้หนี้การคา้   เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 39,333,713.02 - 39,333,713.02 39,333,713.02 
เงนิปันผ คา้งจ่าย 221,299.35 - 221,299.35 221,299.35 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  358,002.73 - 358,002.73   358,002.73 
เงนิกูย้มืร ย ยาวจากสถาบนัการเงนิ 51,545,000.00 - 51,545,000.00 51,545,000.00 

สนิทรพัยท์างการเงนิ   หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายมมี ูค่าใก เ้คยีงกบัม ูค่าตามบญัชี 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัฯ ไม่ไดก้ าหนดใหห้นี้สนิทางการเงนิใดวดัม ูค่าดว้ยม ูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

บรษิทัฯ มรีายการ กูหนี้การคา้ทีต่อ้งมกีารพจิารณาผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัฯ ไม่ไดก้ าหนดใหห้นี้สนิทางการเงนิใดวดัม ูค่าดว้ยม ูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

 กูหนี้การคา้ 

บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามวธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมู ค่าของผ ขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึ้น
ต อดอายุส าหรบั กูหนี้การคา้ทัง้หมด  

ในการวดัมู ค่าผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ต อดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิ ในขณ ทีเ่ดมิบรษิทัฯ  
ปร มาณการค่าเผื่อหนี้สงสยัจ สญูโดยการวเิครา หป์ร วตักิารช าร หนี้    การคาดการณ์เกีย่วกบัการช าร หนี้ในอนาคต
ของ ูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ ก าหนดใหใ้ชว้จิารณญาณในการปร เมนิว่าการเป ี่ยน ป งของ
ปัจจยัทางเศรษฐกจินัน้มผี กร ทบต่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้อย่างไร    พจิารณาความน่าจ เป็น
ถ่วงน ้าหนกั ทัง้นี้ การพจิารณาดอ้ยค่าดงัก ่าวจ ถอืปฏบิตักิบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมู ค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย   
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา   เงนิ งทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัม ูค่าดว้ยม ูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  กูหนี้
ตามสญัญาเช่า ซึง่ไม่รวมเงนิ งทุนในตราสารทุน 
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4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
(ต่อ) 

4.1    เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

กร ทบยอดค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กบัค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติ
ทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงันี้ - 

 หน่วย : บาท 
ค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 10,817,361.65  
ผ กร ทบจากการปรบัปรุงยอดยกมาทีม่ต่ีอก าไรส สมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,251,960.17 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 13,069,3 1 8  

 
4.2 สญัญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้ รก บรษิทัฯ รบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบั
สญัญาเช่าทีเ่คยจดัปร เภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยม ูค่าปัจจุบนัของเงนิจ่ายช าร ตามสญัญาเช่าทีเ่ห อือยู่คดิ ด
ดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ส าหรบัสญัญาเช่าทีเ่คยจดัปร เภทเป็นสญัญาเช่าเงนิทุน 
บรษิทัฯ รบัรูมู้ ค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์  หนี้สนิตามสญัญาเช่าดว้ยม ูค่าตามบญัชเีดมิก่อนวนัทีน่ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้ รก 

 หน่วย : บาท 
ภาร ผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

 
207,750.00 

ปรบัปรุงดว้ย :  
หกั สญัญาพจิารณาเป็นสญัญาบรกิาร (179,750.00) 
บวก สทิธทิีจ่ ขยายร ย เว าทีค่่อนขา้ง น่ทีจ่ มกีารใชส้ทิธ ิ 14,394,000.00 
รวม 14,422,000.00 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (3,056,321.45) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ก่อนจดัประเภท) 11,365,678 55  
จดัปร เภทหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 9 0,383 5  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัจดัประเภท) 12,306,062.09 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สว่นทีห่มุนเวยีน 1,373,115.44 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สว่นทีไ่ม่หมุนเวยีน 10,932,946.65 
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4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
(ต่อ) 

4.2 สญัญาเช่า (ต่อ) 

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้ รก ณ 
วนัที ่1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี้ - 

 หน่วย : บาท 
ทีด่นิ   สิง่ป กูสรา้ง 9,792,805.29 
ยานพาหน  1,453,712.55 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 11,246,517.84 

 
5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนินี้  ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืห กัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมู ค่าขององคป์ร กอบงบการเงนิ
ยกเวน้ ตามทีก่ ่าวไวใ้นนโยบายการบญัช ีต่  หวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ ส าหรบังบการเงนิทุกรอบร ย เว าทีร่ายงาน    มี
นโยบายการบญัชใีหม่ส าหรบัปี 2563 เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงใหม่   ออกใหม่ มาถอืปฏบิตั ิ
ดงันี้.- 

 - สญัญาเช่า 

       - เครื่องมอืทางการเงนิ 

ราย  เอยีดเกีย่วกบันโยบายบญัชใีหม่ทีบ่รษิทัฯ ถอืปฏบิตัไิด ้สดงอยู่ในหมายเหตุปร กอบงบการเงนิขอ้ 5.14     
5.16 ตาม  าดบั 

5.1  การรบัรูร้ายได ้  ค่าใชจ้่าย 

รายไดร้บัรูเ้มื่อ ูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ดว้ยจ านวนเงนิทีส่ ทอ้นถงึสิง่ตอบ ทนทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจ มสีทิธไิดร้บั
ซึง่ไม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็ ทนบุคค ทีส่าม ภาษีมู ค่าเพิม่ หรอืภาษขีายอื่นๆ     สดงสทุธจิากส่วน ดการคา้    
สว่น ดตามปรมิาณ 

รายไดจ้ากการปร กอบกจิการโรงพยาบา  โดยสว่นใหญ่ปร กอบดว้ย รายไดค้่ารกัษาพยาบา  ค่าหอ้งพกั ค่ายา    อื่นๆ 
รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารหรอืจ าหน่ายยา  ว้  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูเ้มื่อ กูคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารสง่มอบสนิคา้ใหก้บั กูคา้ 

รายไดค้่าเช่า รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิเีสน้ตรงต อดอายุสญัญาเช่า 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถงึอตัราผ ตอบ ทนที ่ทจ้รงิ 

รายไดอ้ื่น รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.2 เงนิสด   รายการเทยีบเท่าเงนิสด      

เงนิสด   รายการเทยีบเท่าเงนิสด ปร กอบดว้ย เงนิสด เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ 
มกี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้า    ไม่มภีาร ผกูพนัใดๆ     เงนิ งทุนร ย สัน้ทีม่สีภาพค ่องสงู
ซึง่พรอ้มจ เป ีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้   มกีารเป ีย่น ป งในมู ค่าน้อยหรอืไม่มสีาร ส าคญั รวมถงึ
ตัว๋เงนิปร เภทเผื่อเรยีก   ตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่า   ไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากปร จ าเกนิกว่าสามเดอืน  ต่ไม่เกนิสบิสองเดอืน  บรษิทัฯ บนัทกึเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวียนอื่น    

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ยก สดงเป็น"สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีเ่ป็นห กัปร กนั"   
 สดงภายใตส้นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนในงบ สดงฐาน การเงนิ 

5.3   กูหนี้การคา้    กูหนี้หมุนเวยีนอื่น    ค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 กูหนี้การคา้  สดงดว้ยม ูค่าสทุธจิากค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ 

ค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5.16 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 กูหนี้การคา้  สดงดว้ยม ูค่าสทุธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจ สญู  

บรษิทัฯ ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจ สญูส าหรบัผ ขาดทุนโดยปร มาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเรยีกเกบ็เงนิจาก ูกหนี้ไม่ได ้
โดยพจิารณาจากปร สบการณ์ในการเกบ็เงนิในอดตี   ตามสถาน ปัจจุบนัของ ูกหนี้คงคา้ง ณ วนัทีร่ายงาน  

 กูหนี้จ ถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมือ่ทราบว่าเป็นหนี้สญู หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จ รบัรูไ้วเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นสว่นหนึ่ง
ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร กูหนี้จ ถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหนี้สญู หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จ รบัรูไ้วเ้ป็นก าไรหรอื
ขาดทุนโดยถอืเป็นสว่นหนึ่งของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  

5.4 สนิคา้คงเห อื 

สนิคา้คงเห อื  สดงในราคาทุนหรอืมู ค่าสุทธทิีจ่ ไดร้บั  ว้ ต่ราคาใดจ ต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวธิเีขา้ก่อน  - 
ออกก่อน     จ ถอืเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารขาย   เบกิใช ้

ราคาทุน ปร กอบดว้ย ต้นทุนในการซือ้สนิคา้   ค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิค้า เช่น ค่าอากรขาเขา้   
ค่าขนสง่หกัดว้ยสว่น ด   เงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซือ้ 

ม ูค่าสทุธทิีจ่ ไดร้บัเป็นการปร มาณราคาทีจ่ ขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกต ิหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 

5.5 ทีด่นิ อาคาร    อุปกรณ์ 

ทีด่นิ  สดงม ูค่าดว้ยราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

 อาคาร    อุปกรณ์  สดงม ูค่าตามราคาทุนสทุธจิากค่าเสือ่มราคาส สม    ค่าเผื่อผ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.5 ทีด่นิ อาคาร    อุปกรณ์ (ต่อ) 

ราคาทุน  รวมถึงต้นทุนทางตรง  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการได้มาของสนิทรพัย์  ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรพัย์ที่กจิการ
ก่อสรา้งเอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ  รงงานทางตรง    ตน้ทุนทางตรงอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัย ์เพื่อให้
สนิทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจ ใชง้านไดต้ามความปร สงค์ ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณ สถานทีต่ัง้
ของสนิทรพัย ์  ตน้ทุนการกูย้มื  

ส่วนปร กอบของรายการทีด่นิ อาคาร    อุปกรณ์ ต่  รายการทีม่อีายุการใชป้ร โยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึ ต่  
สว่นปร กอบทีม่นียัส าคญั ยกต่างหากจากกนั 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทด ทน    รายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน สว่นค่าซ่อม ซม   บ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

บรษิัทฯ  ตดัรายการที่ดนิ อาคาร   อุปกรณ์ ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจ ไม่ได้รบัปร โยชน์  
เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผ ก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์
(ผ ต่างร หว่างสิง่ตอบ ทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัม ูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จ รบัรูใ้นก าไร
หรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

บรษิทัฯ ค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกปร เภทดว้ยราคาทุนห งัจากหกัม ูค่าคงเห อืของสนิทรพัย ์โดย
วธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ร โยชน์โดยปร มาณของสนิทรพัย ์ดงันี้ - 

อาคาร    สว่นปรบัปรุงอาคาร 5 - 30   ปี 
เครื่องมอื   อุปกรณ์การ พทย ์   5 - 15   ปี 

เครื่องตก ต่ง   เครื่องใชส้ านกังาน   3 - 10  ปี 
เครื่องมอืเครื่องใช ้ 5 - 10  ปี 
ยานพาหน  5 - 10 ปี 

บรษิทัฯ ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ    สนิทรพัยร์ หว่างตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบร ย เว ารายงาน ไดม้กีารทบทวน   ปรบัปรุงม ูค่าคงเห อื   อายุการใหป้ร โยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมา สม 

5.6 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน   ค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีบ่รษิทัฯ ซือ้มา   มอีายุการใชง้านจ ากดั สดงในราคาทุนดว้ยมู ค่าทีจ่่ายเริม่ รกสุทธจิาก   
ค่าตดัจ าหน่ายส สม    ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามร ย เว าทีค่าดว่าจ ไดร้บัปร โยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปนี้.- 

โปร กรมคอมพวิเตอร ์  5 - 10  ปี 
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5.7 ผ ปร โยชน์ของพนกังาน 

5.7.1  ผ ปร โยชน์ร ย สัน้ของพนกังาน 

ภาร ผกูพนัของผ ปร โยชน์ร ย สัน้ของพนักงาน  ซึง่ปร กอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส เงนิสมทบกองทุน 
ปร กนัสงัคม    กองทุนส ารองเ ีย้งชพี วดัมู ค่าโดยมไิดค้ดิ ดกร  สเงนิสด   บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนักงาน
ท างานให ้

5.7.2  โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเ ีย้งชพี) 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเ ีย้งชพี โดยใช ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุน ได ้ยก
ออกจากสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ    บรหิารโดยผู้จดัการกองทุน กองทุนส ารองเ ี้ยงชพีดงัก ่าวได้รบัเงนิเขา้สมทบ
กองทุนจากพนกังาน   บรษิทัฯ 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเ ีย้งชพีของบรษิทัฯ บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัรอบร ย เว า
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

5.7.3  โครงการผ ปร โยชน์ 

ผ ปร โยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผ ปร โยชน์ทีพ่นกังานจ ไดร้บัตามกฎหมาย รงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุซึง่ขึน้อยู่กบั
อายุ   จ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผ ปร โยชน์เมื่อเกษยีณอายุจ ถูกรบัรูใ้นงบ สดงฐาน การเงนิของบรษิทัฯ โดยคดิจากม ูค่าปัจจุบนัของภาร 
ผกูพนั ณ วนัทีร่ายงาน    ตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผ ปร โยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติิ
อสิร  โดยใชว้ธิคีดิ ด ต่  หน่วยทีป่ร มาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method)  มู ค่าปัจจุบนัของภาร ผกูพนั
ผ ปร โยชน์เมื่อเกษียณอายุค านวณจากการคดิ ดกร  สเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคต  โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัร
รฐับา ทีใ่ชส้กุ เงนิเดยีวกบัสกุ เงนิของภาร ผูกพนั    มอีายุการครบก าหนดช าร ใก เ้คยีงกบัร ย เว าทีต่อ้งจ่าย
ผ ปร โยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากปร สบการณ์    การเป ีย่นสมมตฐิาน
ทางสถติถิูกบนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ ตน้ทุนบรกิารในอดตีจ ถูกรบัรูท้ ัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่ ี
การ กไ้ขโครงการหรอื ดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกจิการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.8 หนี้สนิทีม่ภีาร ดอกเบีย้ 

หนี้สนิทีม่ภีาร ดอกเบีย้บนัทกึเริม่ รกในม ูค่ายุตธิรรมหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนี้สนิ ภายห งัจากการบนัทกึ
หนี้สนิทีม่ภีาร ดอกเบีย้จ บนัทกึต่อมาโดยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ผ ต่างร หว่างยอดหนี้เริม่ รก   ยอดหนี้เมื่อครบ
ก าหนดไถ่ถอนจ บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนต อดอายุการกูย้มืโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ที ่ทจ้รงิ 

5.9 ปร มาณการหนี้สนิ 

ปร มาณการหนี้สนิจ รบัรูใ้นงบ สดงฐาน การเงนิกต่็อเมื่อบรษิทัฯ มภีาร หนี้สนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั ซึง่
เป็นผ มาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้  ้ว    มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้ง น่นอนว่าจ สูญเสยีทรพัยากรทีม่ปีร โยชน์
เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าร ภาร หนี้สนิดงัก ่าว    สามารถปร มาณจ านวนภาร หนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

5.10 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีปร กอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ รบัรู้
ในก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่นหรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ในกรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงั
สว่นของผูถ้อืหุน้ ตาม  าดบั 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.10 ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรทีม่ผี บงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้ง น่ว่า
จ มผี บงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบร ย เว าทีร่ายงานในปร เทศทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินงาน   เกดิรายไดท้างภาษ ีผูบ้รหิาร
จ ปร เมนิสถาน ของการยื่น บบ สดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค านึงถงึสถานการณ์ทีส่ามารถน ากฎหมายภาษอีากร
ไปปฏบิตัซิึ่งขึน้อยู่กบัการตคีวาม    จ ตัง้ปร มาณการค่าใชจ้่ายภาษีอากร หากคาดว่าจ ต้องจ่ายช าร เจา้หน้าที่
ภาษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผ ต่างชัว่คราวร หว่างฐานภาษขีองสนิทรพัย ์  หนี้สนิ 
   ราคาตามบญัชทีี ่สดงอยู่ในงบการเงนิ  

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชจี รบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้ง น่ว่าบรษิทัฯ จ มกี าไรทางภาษเีพียงพอทีจ่ น า
จ านวนผ ต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ร โยชน์ บรษิทัฯ ไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผ ต่างชัว่คราว เวน้ ต่
บรษิทัฯ สามารถควบคุมจงัหว เว าของการก บัรายการผ ต่างชัว่คราว   การก บัรายการผ ต่างชัว่คราวมคีวาม
เป็นไปไดค้่อนขา้ง น่ว่าจ ไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในร ย เว าทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี  หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจี  สดงหกัก บกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ มสีทิธิ
ตามกฎหมายที่จ น าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกัก บกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั    ทัง้
สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี   หนี้สนิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีเกี่ยวข้องกบัภาษีเงินได้ที่ปร เมินโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั ซึง่ตัง้ใจจ 
จ่ายหนี้สนิ   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ จ ทบทวนม ูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบร ย เว ารายงาน   จ ท าการ
ปรบั ดม ูค่าตามบญัชดีงัก ่าว  หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้ง น่ว่าบรษิทัฯ จ ไม่มกี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน า
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ร โยชน์ 

บรษิทัฯ จ บนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการที่ได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

5.11 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉ ีย่ถ่วงน ้าหนักทีอ่อก   
เรยีกช าร   ว้ในร หว่างปี 

5.12 รายการธุรกจิกบับุคค หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคค หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคค หรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกควบคุมโดย
บรษิทัฯ ไม่ว่าจ เป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกจิการ งทุนในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.12  รายการธุรกจิกบับุคค หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

นอกจากนี้ บุคค หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วม   บุคค ทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม ซึง่ท าใหม้อีทิธพิ อย่างเป็นสาร ส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีม่ี
อ านาจในการวาง ผน   ควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ต อดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่ก ช้ดิกบับุคค ดงัก ่าว
ซึง่มอี านาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคค ดงัก ่าว    กจิการทีบุ่คค ดงัก ่าวมอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิ 
อย่างเป็นสาร ส าคญัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคค หรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  บรษิทัฯ ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปู บบทางกฎหมาย 

5.13  การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิ 

ทุกวนัสิน้รอบร ย เว ารายงาน บรษิทัฯ จ ท าการปร เมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่ สดงว่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ดอ้ยค่า งหรอืไม่   
หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าหรอืเมื่อตอ้งท าการปร เมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี บรษิทัฯ จ ท าการปร มาณ
ม ูค่าทีค่าดว่าจ ไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

มู ค่าทีค่าดว่าจ ไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ มู ค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมู ค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ต้นทุนในการขาย  ว้ ต่ม ูค่าใดจ สงูกว่า ในการปร เมนิมู ค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์ปร มาณการกร  สเงนิสด 
ทีจ่ ไดร้บัในอนาคตจ คดิ ดเป็นม ูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิ ดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ ทอ้นม ูค่าทีอ่าจปร เมนิ
ไดใ้นต าดปัจจุบนั ซึง่ ปรไปตามเว า   ความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกร  สเงนิสดรบั
โดยอสิร จากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณาม ูค่าทีค่าดว่าจ ไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้ 
เกีย่วขอ้งดว้ย 

บรษิทัฯ จ รบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ รบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบร ย เว ารายงาน  บรษิทัฯ จ ปร เมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ี ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ  ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอื ด งหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีด้งัก ่าว บรษิทัฯ 
ตอ้งปร มาณม ูค่าทีค่าดว่าจ ไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้    ก บัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี่
ไม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดก่อน  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ ถูกก บัรายการเพยีงเพื่อใหม้ ูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่าม ูค่าตามบญัชี ภายห งั
หกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

5.14 สญัญาเช่า 

ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า บรษิทัฯ จ ปร เมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืปร กอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญา
จ เป็นสญัญาเช่าหรอืปร กอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคุมการใชส้นิทรพัยท์ีร่ บุไดส้ าหรบั
ช่วงเว าหนึ่งเพื่อเป็นการ  กเป ีย่นกบัสิง่ตอบ ทน 

บรษิทัฯ    ปร เมนิอายุสญัญาเช่าตามร ย เว าทีบ่อกเ กิไม่ไดท้ีร่ บุในสญัญาเช่าหรอืตามร ย เว าทีเ่ห อือยู่ของ
สญัญาเช่าที่มีผ อยู่     โดยรวมร ย เว าตามสิทธิเ ือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหากมีความ น่นอนอย่าง
สมเหตุสมผ ที่จ ใชส้ทิธเิ อืกนัน้   ร ย เว าตามสทิธเิ อืกในการยกเ กิสญัญาเช่า     หากมคีวาม น่นอนอย่าง
สมเหตุสมผ ที่จ ไม่ใชส้ทิธเิ อืกนัน้   ทัง้นี้   พจิารณาถงึผ กร ทบของการเป ีย่น ป งในเทคโนโ ยี       /หรอื  
การเป ีย่น ป งของสภาพ วด อ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่ออายุของสญัญาเช่าดงัก ่าว เป็นตน้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.14 สญัญาเช่า (ต่อ) 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

สญัญาเช่าร ย ยาว - ดา้นผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ  ใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรูร้ายการ   การวดัม ูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา  เวน้ ต่สญัญาเช่าร ย สัน้
   สญัญาเช่าทีส่นิทรพัยอ์า้งองิมมี ูค่าต ่า  ณ  วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผี   (วนัทีส่นิทรพัยอ์า้งองิพรอ้มใชง้าน)  บรษิทัฯ 
บนัทกึสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ซึ่ง สดงสทิธิในการใช้สนิทรพัย์อ้างองิ   หนี้สนิตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าร ตาม
สญัญาเช่า 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมู ค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาส สม ผ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส สม    ปรบัปรุงดว้ย
การวดัม ูค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ปร กอบดว้ย จ านวนเงนิของหนี้สนิตาม
สญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่ รก ตน้ทุนทางตรงเริม่ รกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าร ตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่า
เริม่มผี หรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผี     หกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั 

ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้   รวมถงึปร มาณการตน้ทุนทีจ่ เกดิขึน้ส าหรบัผูเ้ช่าในการรือ้   ขนยา้ยสนิทรพัย์
อา้งองิ   การบรูณ สถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยอ์า้งองิ  หรอื  การบรูณ สนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้ตก ง   เงื่อนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ค านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรอือายุการใหป้ร โยชน์
โดยปร มาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ ว้ ต่ร ย เว าใดจ สัน้กว่า ดงันี้ - 

ทีด่นิ   สิง่ป กูสรา้ง 6 - 11   ปี 

ยานพาหน  5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งองิไดโ้อนใหก้บับรษิทัฯ เมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่าหรอืราคาทุนของสนิทรพัย์
ดงัก ่าวไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิ อืกซือ้ ค่าเสือ่มราคาจ ค านวณจากอายุการใหป้ร โยชน์โดยปร มาณของสนิทรพัย ์

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมู ค่าดว้ยมู ค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าต อดอายุสญัญาเช่า จ านวน
เงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าปร กอบดว้ยค่าเช่าคงทีห่กัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนั ปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอื
อตัราจ านวนเงนิทีค่าดว่าจ จ่ายภายใต้การรบัปร กนัมู ค่าคงเห อื รวมถงึราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิ อืกซือ้ซึง่มคีวาม น่นอน
อย่างสมเหตุสมผ ทีบ่รษิทัฯ จ ใชส้ทิธนิัน้   การจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเ กิสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่า
 สดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัฯ จ ใชส้ทิธใินการยกเ กิสญัญาเช่า  บรษิทัฯ บนัทกึค่าเช่าผนั ปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา
เป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงื่อนไขซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายช าร นัน้ไดเ้กดิขึน้ 

บรษิทัฯ คดิ ดมู ค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่าหรอื
อตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของบรษิทัฯ ห งัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผี  ม ูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเชา่
จ เพิม่ขึน้จากดอกเบีย้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า    ด งจากการจ่ายช าร หนี้สนิตามสญัญาเช่า นอกจากนี้ ม ูค่าตาม
บญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ ถูกวดัม ูค่าใหม่เมื่อมกีารเป ีย่น ป งอายุสญัญาเช่า การเป ีย่น ป งการจ่ายช าร 
ตามสญัญาเช่า หรอืการเป ีย่น ป งในการปร เมนิสทิธเิ อืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งองิ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.14 สญัญาเช่า (ต่อ) 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต า่ 

สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่านบัตัง้ ต่วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผี  หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์้างองิ
มมี ูค่าต ่า จ ถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงต อดอายุสญัญาเช่า  

รายการขายและเช่ากลบัคนื 

บรษิทัฯ     วดัม ูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่กดิจากการเช่าก บัคนืตามสดัสว่นของมู ค่าตามบญัชเีดมิของสนิทรพัยท์ี่
เกี่ยวขอ้งกบัสทิธใินการใช้สนิทรพัย์ที่ยงัคงอยู่กบับรษิัทฯ  โดยบรษิัทฯ จ รบัรู้เฉพา จ านวนเงนิของผ ก าไรหรือ
ขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธทิีโ่อนไปยงัผูใ้หเ้ช่า 

หากมู ค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบ ทนส าหรบัการขายสนิทรพัยต์ ่ากว่าม ูค่ายุติธรรมของสนิทรพัย ์ บรษิทัฯ จ ปรบัปรุง
ส่วนต่างโดยถอืเป็นการจ่าย ่วงหน้าของการจ่ายช าร ตามสญัญาเช่า เพื่อวดัมู ค่าจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายให้
เป็นม ูค่ายุตธิรรม  

สญัญาเช่าร ย ยาว - ดา้นผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

สญัญาเช่าที่ความเสี่ยง   ผ ตอบ ทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผู้เช่าถือเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน   บรษิทัฯ  บนัทกึจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทุนตาม
วธิเีสน้ตรงต อดอายุของสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่ รกที่เกดิขึน้จากการได้มาซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงานร วมใน
มู ค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยอ์้างองิ   รบัรู้เป็นค่าใชจ้่ายต อดอายุสญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรายไดจ้าก
สญัญาเช่า 

สญัญาเช่าช่วง 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ   น าสนิทรพัยอ์า้งองิไปใหบุ้คค ทีส่ามเช่าอกีทอดหนึ่ง   สญัญาเช่าห กัร หว่างผูใ้หเ้ช่าห กั   
บรษิทัฯ  ยงัคงมผี ใชบ้งัคบัอยู่ถอืเป็นการเช่าช่วง   บรษิทัฯ  ในฐาน ผูใ้หเ้ช่าช่วงจ ต้องจดัปร เภทสญัญาเช่าช่วง
เป็นสญัญาเช่าเงินทุนหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน    โดยอ้างอิงถึงสนิทรพัย์สทิธิการใช้อนัเกิดจากสญัญาเช่าห กั  
 ทนทีจ่ อา้งองิถงึสนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่ป็นสนิทรพัยห์ กัของสญัญาเช่า 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารท าสญัญาตัง้ ต่ 2 สญัญาขึน้ไปในเว าเดยีวกนัหรอืใก เ้คยีงกนักบัคู่สญัญาเดยีวกนั ซึง่สญัญา
เห ่านัน้ ปร กอบดว้ยสญัญาเช่า   มกีารต่อรองร่วมกนัดว้ยวตัถุปร สงคเ์ชงิพาณิชยโ์ดยรวม บรษิทัฯ จ รวมสญัญา
เห ่านัน้ในการพจิารณา   ปฏบิตักิบัสญัญาเห ่านัน้เป็นสญัญาหนึ่งเดยีว 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

สญัญาเช่าร ย ยาว - ดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

บรษิทัฯ บนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่ง   ผ ตอบ ทน ก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่า เป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามร ย เว าทีเ่ช่า 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.14 สญัญาเช่า (ต่อ) 

สญัญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัโอนผ ตอบ ทน   ความเสีย่งส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสนิทรพัยย์กเวน้กรรมสทิธิ ์
ทางกฎหมาย ถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ บรษิทัฯ บนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคายุตธิรรม ณ วนัเริม่ต้นของสญัญา
เช่าพรอ้มกบัภาร หนี้สนิทีจ่ ตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้    คดิค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ตรงตาม
อายุการใชง้านโดยปร มาณของสนิทรพัย ์ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้่ายทางการเงนิ    ค่าเสื่อมราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายใน
ก าไรหรอืขาดทุน 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเ กิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงนิเพิม่ทีต่้องจ่ายให้ ก่ผูใ้หเ้ช่าจ 
บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบร ย เว าบญัชทีีก่ารยกเ กินัน้เกดิขึน้  

สญัญาเช่าร ย ยาว - ดา้นผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

บรษิทัฯ  สดงสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในงบ สดงฐาน การเงนิตามปร เภทของสนิทรพัย ์รายได้
ค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึตามร ย เว าทีใ่หเ้ช่า 

สญัญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าที่ความเสีย่ง   ผ ตอบ ทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปใหผู้้เช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงนิ
บรษิทัฯ จ บนัทกึ กูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้   สญัญาเชา่การเงนิดว้ยจ านวนเงนิ งทุนสทุธ ิรายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ
จ รบัรูด้ว้ยอตัราผ ตอบ ทนที ่ทจ้รงิตามร ย เว าของสญัญาเช่า 

ต้นทุนทางตรงทีเ่กดิขึน้จากสญัญาเช่าซือ้ เช่น ค่านายหน้าจ่าย เป็นต้น รวมค านวณอยู่ในจ านวนเงนิ งทุนสุทธ ิ  
รวมในการค านวณอตัราผ ตอบ ทนที ่ทจ้รงิ 

5.15  การน าเสนอสว่นงานด าเนินงาน 

ส่วนงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผ ติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่ง   ผ ตอบ ทนที ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง
   ผ ตอบ ทนของผ ติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผ ติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร
ในสภาพ วด อ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพา เจา จง ซึง่มคีวามเสีย่ง   ผ ตอบ ทนที ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง   
ผ ตอบ ทนของการด าเนินงานในสภาพ วด อ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

5.16  เครื่องมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

บรษิทัฯ รบัรูร้ายการเมื่อเริม่ รกของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมู ค่ายุตธิรรม    บวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพา 
ในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมู ค่าดว้ยมู ค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน อย่างไรกต็าม ส าหรบั
 ูกหนี้การคา้ทีไ่ม่มอีงคป์ร กอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญั บรษิทัฯ จ รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงัก ่าว
ดว้ยราคาของรายการ ตามทีก่ ่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรื่องการรบัรูร้ายได้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5 16  เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

บรษิทัฯ จดัปร เภทสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่ รก เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัม ูค่าในภายห งั
ดว้ยม ูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมู ค่าในภายห งัดว้ยมู ค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น    สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัม ูค่าในภายห งัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพจิารณาจาก ผนธุรกจิของ
กจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ     กัษณ ของกร  สเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัม ูค่าดว้ยม ูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมู ค่าดว้ยมู ค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จ  สดงในงบ สดงฐาน การเงนิดว้ ยมู ค่า
ยุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเป ีย่น ป งสทุธขิองม ูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุน 

ทัง้นี้ สนิทรพัยท์างการเงนิดงัก ่าว หมายรวมถงึ ตราสารอนุพนัธ ์เงนิ งทุนในห กัทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อคา้  เงนิ งทุนใน
ตราสารทุน ซึง่บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ อืกจดัปร เภทใหว้ดัม ูค่าดว้ยม ูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    สนิทรพัย์
ทางการเงนิทีม่กีร  สเงนิสดทีไ่ม่ไดร้บัช าร เพยีงเงนิตน้   ดอกเบีย้  

เงนิปันผ รบัจากเงนิ งทุนในตราสารทุนของบรษิทัจดท เบยีนถอืเป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัม ูค่าดว้ยม ูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ตราสารหนี้) 

บรษิทัฯ วดัม ูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยม ูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เมื่อบรษิทัฯ ถอืครองสนิทรพัย์
ทางการเงนินัน้เพื่อรบักร  สเงนิสดตามสญัญา   เพื่อขายสนิทรพัยท์างการเงนิ    เงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัย์
ทางการเงนิก่อใหเ้กดิกร  สเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าร เพยีงเงนิตน้   ดอกเบีย้จากยอดคงเห อืของเงนิตน้ในวนัทีร่ บุไว้
เท่านัน้ 

ทัง้นี้  รายได้ดอกเบี้ย  ก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา  กเป ี่ยน     ผ ขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนก บั
รายการผ ขาดทุนนัน้  จ รบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน   ค านวณดว้ยวธิกีารเช่นเดยีวกบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัม ูค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   ในขณ ทีก่ารเป ีย่น ป งในม ูค่ายุตธิรรมอื่นๆ  จ รบัรูผ้่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  ผ ส สม
ของการเป ีย่น ป งในม ูค่ายุตธิรรมทีเ่คยรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   จ โอนเขา้ไปยงังบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
เมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนินัน้  

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัม ูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ วดัม ูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อบรษิทัฯ ถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ เพื่อรบั
กร  สเงนิสดตามสญัญา    เงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิก่อใหเ้กดิกร  สเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าร 
เพยีงเงนิตน้   ดอกเบีย้จากยอดคงเห อืของเงนิตน้ในวนัทีร่ บุไวเ้ท่านัน้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิดงัก ่าววดัม ูค่าในภายห งัโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ที ่ทจ้รงิ    ต้องมกีารปร เมนิการดอ้ยค่า ทัง้นี้ 
ผ ก าไร   ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ  การเป ีย่น ป ง  หรอื  การดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งัก ่าวจ รบัรูใ้น
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5 16  เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ บรษิทัฯ รบัรูร้ายการเมื่อเริม่ รกส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิดว้ยม ูค่ายุตธิรรมหกัต้นทุน
การท ารายการ    จดัปร เภทหนี้สนิทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัม ูค่าในภายห งัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
โดยใชว้ธิดีอกเบีย้ที ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ ผ ก าไร   ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิ   การตดัจ าหน่าย
ตามวธิดีอกเบีย้ที ่ทจ้รงิจ รบัรูใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุน โดยการค านวณมู ค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถงึ
ค่าธรรมเนียมหรอืต้นทุนทีถ่อืเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที ่ทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี้ ค่าตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบีย้ 
ที ่ทจ้รงิ สดงเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

บรษิทัฯ อาจเ อืกวดัมู ค่าหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมู ค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน เพื่อเป็นการขจดัหรอื ดความ
ไม่สอดค อ้งของการรบัรูร้ายการอย่างมนียัส าคญั (บางครัง้เรยีกว่าการไม่จบัคู่ทางบญัช)ี 

สนิทรพัยท์างการเงนิจ ถูกตดัรายการออกจากบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ ไดร้บักร  สเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สุด ง หรอื
ไดม้กีารโอนสทิธทิีจ่ ไดร้บักร  สเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดม้กีารโอนความเสีย่ง   ผ ตอบ ทนเกอืบทัง้หมด
ของสนิทรพัย์นัน้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัย์นัน้  ม้ว่าจ ไม่มกีารโอนหรอืไม่ได้คงไวซ้ึ่งความเสีย่ง   
ผ ตอบ ทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

บรษิทัฯ  ตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิกต่็อเมื่อไดม้กีารปฏบิตัติามภาร ผกูพนัของหนี้สนินัน้  ว้  มกีารยกเ กิภาร 
ผูกพนันัน้  หรอืมกีารสิน้สุด งของภาร ผูกพนันัน้  ในกรณีทีม่กีารเป ีย่นหนี้สนิทางการเงนิทีม่อียู่ใหเ้ป็นหนี้สนิใหม่
จากผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึง่มขีอ้ก าหนดที ่ตกต่างกนัอย่างมาก   หรอืมกีาร กไ้ขขอ้ก าหนดของหนี้สนิทีม่อียู่อย่างเป็น
สาร ส าคญั จ ถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สนิเดิม   รบัรู้หนี้สนิใหม่  โดยรบัรู้ผ  ตกต่างของมู ค่าตามบญัชี
ดงัก ่าวในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ตราสารหนี้ทัง้หมดทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  

บริษัทฯ   รบัรู้ค่าเผื่อผ ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจ เกิดขึ้นของตราสารหนี้ทัง้หมดที่ไม่ได้วดัมู ค่าด้วยมู ค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน    ผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ค านวณจากผ ต่างของกร  สเงนิสดที่จ 
ครบก าหนดช าร ตามสญัญากบักร  สเงนิสดทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ      คาดว่าจ ไดร้บัช าร    คดิ ดดว้ยอตัราดอกเบีย้
ที ่ทจ้รงิโดยปร มาณของสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีไ่ดม้า 

ลกูหนี้การคา้ 

บรษิทัฯ ใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค านวณผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ส าหรบั ูกหนี้การคา้ ดงันัน้ ทุกวนั
สิน้รอบร ย เว ารายงาน บรษิทัฯ จงึไม่มกีารตดิตามการเป ีย่น ป งของความเสีย่งทางดา้นเครดติ  ต่จ รบัรูค้่าเผื่อ
ผ ขาดทุนจากผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ต อดอายุของ ูกหนี้การค้า โดยอา้งองิจากขอ้มู ผ ขาดทุน
ดา้นเครดติจากปร สบการณ์ในอดตี ปรบัปรุงดว้ยขอ้ม ูการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบั ูกหนี้นัน้   สภาพ วด ้อม
ทางดา้นเศรษฐกจิ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5 16  เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

วธิกีารค านวณ ECL  

ในกรณีทีค่วามเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยไ์ม่ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้ ต่การรบัรูร้ายการเริม่ รก บรษิทัฯ 
วดัมู ค่าผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสญัญาทีอ่าจจ เกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 
ในขณ ทีห่ากความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้ ต่การรบัรูร้ายการเริม่ รก บรษิทัฯ 
วดัม ูค่าผ ขาดทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากบัผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ต อดอายุทีเ่ห อือยู่ของเครื่องมอื
ทางการเงนิ 

บรษิทัฯ พจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติจ เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคัญ เมื่อมกีารคา้งช าร การจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิ
กว่า 30 วนั    พจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารผดิสญัญา เมื่อมกีารคา้งช าร การจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิ
กว่า 90 วนั อย่างไรกต็าม ในบางกรณี บรษิทัฯ อาจพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่ง
ด้านเครดติอย่างมนีัยส าคญั   มกีารผดิสญัญา โดยพจิารณาจากขอ้มู ภายในหรอืขอ้มู ภายนอกอื่น เช่น อนัดบั
ความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 

การตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยท์างการเงนิจ ถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อบรษิทัฯ คาดว่าจ ไม่ไดร้บัคนืกร  สเงนิสดตามสญัญาอกี
ต่อไป 

การหกัก บของเครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ   หนี้สนิทางการเงนิจ น ามาหกัก บกนั    สดงดว้ยยอดสทุธใินงบ สดงฐาน การเงนิ กต่็อเมื่อ
บรษิทัฯ มสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่  ว้ในการหกัก บจ านวนเงนิทีร่บัรู ้   บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ ช าร ดว้ย
ยอดสทุธ ิหรอื ตัง้ใจทีจ่ รบัสนิทรพัย ์  ช าร หนี้สนิพรอ้มกนั 

5.17 การวดัม ูค่ายุตธิรรม 

ม ูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจ ไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ ตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่นโดย
รายการดงัก ่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริ หว่างผูซ้ือ้   ผูข้าย (ผูร้่วมในต าด) ณ วนัทีว่ดัม ูค่า 

บรษิทัฯ   ใชร้าคาเสนอซือ้ขายในต าดทีม่สีภาพค ่องในการวดัมู ค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์  หนี้สนิซึง่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิที่เกีย่วขอ้งก าหนดใหต้้องวดัมู ค่าด้วยมู ค่ายุตธิรรม    ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มตี าดทีม่สีภาพค ่อง
ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ ีกัษณ เดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในต าดทีม่สีภาพค ่องได ้ บรษิทัฯ 
จ ปร มาณมู ค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการปร เมนิมู ค่าที่เหมา สมกบั ต่  สถานการณ์        พยายามใช้ขอ้มู ที่
สามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ วดัม ูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ในการน าเทคนิคการวดัมู ค่ายุตธิรรมขา้งต้นมาใช ้บรษิทัฯ จ ต้องพยายามใชข้อ้มู ที่สามารถสงัเกตไดท้ี่เกีย่วข้องกบั
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ วดัมู ค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 เรื่อง การวดัมู ค่า
ยุตธิรรม ก าหนด  าดบัชัน้ของม ูค่ายุตธิรรมออกเป็นสามร ดบัตามปร เภทของขอ้ม ูทีน่ ามาใชใ้นการวดัม ูค่ายุตธิรรม 
ดงันี้.- 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.17 การวดัม ูค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

ร ดบั 1 : ใชข้อ้ม ูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในต าดทีม่สีภาพค ่อง (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 

ร ดบั 2 : ขอ้ม ูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจ เป็นขอ้ม ูทางตรงหรอืทางออ้ม 

ร ดบั 3 : ใชข้อ้ม ูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้ม ูเกีย่วกบักร  สเงนิในอนาคตทีก่จิการปร มาณขึน้ 

หากขอ้ม ูทีน่ ามาใชใ้นการวดัม ูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิถกูจดัปร เภท  าดบัชัน้ของม ูค่ายตุธิรรมที ่ตกต่างกนั
การวดัม ูค่ายุตธิรรมโดยรวมจ ถูกจดัปร เภทในภาพรวมในร ดบัเดยีวกนัตาม  าดบัชัน้ของมู ค่ายุตธิรรมของขอ้มู ที่
อยู่ในร ดบัต ่าสดุทีม่นียัส าคญัส าหรบัการวดัม ูค่ายุตธิรรมโดยรวม 

ทุกวนัสิน้รอบร ย เว ารายงาน บรษิทัฯ จ ปร เมนิความจ าเป็นในการโอนรายการร หว่าง  าดบัชัน้ของมู ค่ายุติธรรม
ส าหรบัสนิทรพัย ์  หนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบร ย เว ารายงานทีม่กีารวดัม ูค่ายุตธิรรม บบเกดิขึน้ปร จ า 

5.18  การใชดุ้ ยพนิิจ   ปร มาณการทางบญัชทีีส่ าคญั  

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ ยพนิิจ การปร มาณการ
   ขอ้สมมตฐิานห ายปร การ ซึง่มผี กร ทบต่อการก าหนดนโยบาย   การรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรัพย ์ 
หนี้สนิ รายได ้   ค่าใชจ้่าย  การปร มาณ   ขอ้สมมตฐิานมาจากปร สบการณ์ในอดตี   ปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิาร
มคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผ ภายใตส้ภาวการณ์ วด อ้มนัน้ ดงันัน้ ผ ทีเ่กดิขึน้จรงิอาจ ตกต่างไปจากม ูค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัย ์  หนี้สนิทีป่ร มาณ   ตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้ 

ปร มาณการ   ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจ ไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรบัปร มาณการ
ทางบญัชจี บนัทกึในงวดบญัชทีีป่ร มาณการดงัก ่าวไดร้บัการทบทวน   ในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผ กร ทบ 

การปร มาณการในเรื่องอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยใน ต่  สว่นทีเ่กีย่วขอ้งของหมายเหตุปร กอบงบการเงนิน้ี ยกเวน้ การใช้
ดุ ยพนิิจ   ปร มาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ได ้ก่ 

5.18.1 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบั กูคา้ 

 การร บุภาร ทีต่อ้งปฏบิตั ิ: 

ในการร บุภาร ทีต่อ้งปฏบิตัใินการสง่มอบสนิคา้ใหก้บั กูคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ ยพนิิจในการปร เมนิเงื่อนไข
   ราย  เอยีดของสญัญาทีท่ ากบั ูกคา้เพื่อพจิารณาว่าสนิคา้หรอืบรกิาร ต่  รายการถอืเป็นภาร  ที่ ยกจากกนั
หรือไม่ ก ่าวคือ กิจการจ บนัทึกสนิค้าหรือบริการ ต่  รายการ ยกจากกนั ก็ต่อเมื่อสนิค้าหรือบริการดงัก ่าว
สามารถร บุไดว้่า ยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา     กูคา้ไดร้บัปร โยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหว เว าของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการก าหนดจงัหว เว าของการรบัรูร้ายได ้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ ยพนิิจในการปร เมนิเงื่อนไข   ราย  เอยีด
ของสญัญาทีท่ ากบั ูกคา้เพื่อพจิารณาว่าภาร ทีต่้องปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ต อดช่วงเว าหนึ่งหรอืเสรจ็สิน้ ณ เว าใดเว าหนึ่ง 
ทัง้นี้ กจิการจ รบัรูร้ายไดต้ อดช่วงเว าหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 

-  กูคา้ไดร้บั   ใชป้ร โยชน์จากผ ของการปฏบิตังิานของกจิการในขณ ทีก่จิการปฏิบตังิาน 

- การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ี ่กูคา้ควบคุมในขณ ทีส่รา้งสนิทรพัยด์งัก ่าว หรอื 

- การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ร โยชน์อื่นได ้   กจิการมสีทิธใินการ 
รบัช าร ส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจุบนั 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.18 การใชดุ้ ยพนิิจ   ปร มาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

5.18.1 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบั กูคา้ (ต่อ) 

ในกรณีที่ไม่เขา้เงื่อนไขขา้งต้น กจิการจ รบัรู้รายได้ ณ เว าใดเว าหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ ยพนิิจในการ
ปร เมนิว่าภาร ทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ งเมื่อใด 

ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทกึรายจ่ายทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ ยพนิิจในการปร เมนิว่า
รายจ่ายดงัก ่าวเป็นตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบั ูกคา้หรอืไม่ รวมถงึการก าหนดวธิกีารตดัจ าหน่าย
สนิทรพัยด์งัก ่าว 

5.18.2 การรบัรู ้  การตดัรายการสนิทรพัย ์  หนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัย ์  หนี้สนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ ยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ  
ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่ง   ผ ปร โยชน์ในสนิทรพัย ์  หนี้สนิดงัก ่าว  ว้หรอืไม่  โดยใชดุ้ ยพนิิจบนพืน้ฐาน
ของขอ้ม ูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาว ปัจจุบนั 

5.18.3 ค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ของ กูหนี้การคา้  

ในการปร มาณค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ของ กูหนี้การคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ ยพนิิจใน
การปร มาณการผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้จาก ูกหนี้ ต่  ราย โดยค านึงถงึปร สบการณ์การเกบ็เงนิ
ในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้ง   สภาว เศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องก ุ่ม ูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติทีค่ ้ายค งึ
กนั เป็นตน้ ทัง้นี้ ขอ้ม ูผ ขาดทุนดา้นเครดติจากปร สบการณ์ในอดตี   การคาดการณ์สภาว เศรษฐกจิของบรษิทัฯ 
อาจไม่ไดบ้่งบอกถงึการผดิสญัญาของ กูคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต  

5.18.4 ค่าเสือ่มราคาของทีด่นิ อาคาร    อุปกรณ์    สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้   ค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคาร   อุปกรณ์ต อดจนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้   ค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ี
ตวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการปร มาณอายุการใหป้ร โยชน์   มู ค่าคงเห อืเมื่อเ กิใชง้าน (ถ้าม)ี    ต้อง
ทบทวนอายุการใหป้ร โยชน์   ม ูค่าคงเห อืใหม่หากมกีารเป ีย่น ป งเกดิขึน้  

5.18.5 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

ในการบนัทกึ   วดัม ูค่าเริม่ รกของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้ จ าเป็นต้องใชดุ้ ยพนิิจของฝ่ายบรหิารในการปร มาณ
ม ูค่าของสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจ ไดร้บัในอนาคต โดยวธิปีร มาณการกร  สเงนิสดคดิ ด ซึง่ปร มาณการกร  สเงนิสด
ดงัก ่าวอาจเป ี่ยน ป งได้เนื่องจากภาว การ ข่งขนั  นวโน้มการเป ี่ยน ป งของรายได้ โครงสร้างต้นทุน
การเป ีย่น ป งของอตัราคดิ ด ภาว อุตสาหกรรม   ภาว ต าดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.18.6 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ จ รบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้ง น่นอนว่า บรษิทัฯ จ มกี าไรทางภาษี
ในอนาคตเพยีงพอทีจ่ ใชป้ร โยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งปร มาณการว่าบรษิทัฯ   
ควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษทีีค่าดว่า
จ เกดิในอนาคตใน ต่  ช่วงเว า 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.18 การใชดุ้ ยพนิิจ   ปร มาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ)  

5.18.7 การดอ้ยค่าของของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิ 

ฝ่ายบรหิารจ ต้องพจิารณาการด้อยค่าของทีด่นิ อาคาร   อุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้   สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
   บนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่าม ูค่าทีค่าดว่าจ ไดร้บัคนืต ่ากว่าม ูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 

ขอ้บ่งชีด้งัก ่าวรวมถงึการ ด งอย่างมนีัยส าคญัของม ูค่าต าดหรอืม ูค่าทีไ่ดร้บัจากการใชป้ร โยชน์ในอนาคตของ
สนิทรพัย ์  การเป ีย่น ป งอย่างมนียัส าคญัของก ยุทธท์างธุรกจิของกจิการทีม่ผี กร ทบต่อการใชส้นิทรพัยน์ัน้ใน
อนาคต    นวโน้มในทาง บของภาว อุตสาหกรรม   สภาพเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  การสญูเสยีสว่น บ่งต าดทีส่ าคญั
ของกจิการ  รวมถงึกฎร เบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญั หรอืค าตดัสนิของศา ทีม่ผี กร ทบในทาง บต่อธุรกจิ เป็นตน้ 

การทดสอบการด้อยค่าของทีด่นิ  อาคาร   อุปกรณ์  สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้    สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นต้องใชดุ้ ยพนิิจในการปร มาณการกร  สเงนิสดทีค่าดว่าจ ไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัย์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเ อืกอตัราคดิ ดที่เหมา สมในการค านวณมู ค่าปัจจุบนัของกร  สเงนิสดนัน้ๆ ทัง้นี้ 
กร  สเงนิสดปร มาณการบนพื้นฐานของขอ้มู การด าเนินงานที่มอียู่ ณ ปัจจุบนั ซึ่งฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ ย
พนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัสภาว ต าดในอนาคต รวมถงึรายได ้  ค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่อง
กบัสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้  โดยปร มาณการกร  สเงนิสดดงัก ่าวอาจเป ี่ยน ป งได้
เนื่องจากภาว การ ข่งขนั  นวโน้มการเป ีย่น ป งของรายได ้โครงสรา้งต้นทุน การเป ีย่น ป งของอตัราคิด ด 
ภาว อุตสาหกรรม   ภาว ต าดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.18.8 ปร มาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผ ปร โยชน์พนกังาน 

ในการปร มาณการภาร ผกูพนัผ ปร โยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ ยพนิิจในการปร มาณการ
ถงึความน่าจ เป็นทีพ่นักงานจ ท างานจนครบเกษยีณอายุ โดยค านึงถงึขอ้ม ูในอดตีซึง่จ ทบทวนทุกปี สมมตฐิานทีใ่ช้
ในการค านวณจ ค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี ต อดจนอายุการใหป้ร โยชน์ของพนกังาน ซึง่จ ถูกค านวณขึน้ทุกปี 

5.18.9 สญัญาเช่า 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเ อืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเ กิสญัญาเช่า - ในฐาน ผูเ้ช่า 

ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า   ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุ ยพินิจในการปร เมินว่าบริษัทฯ  มีความ น่นอนอย่าง
สมเหตุสมผ หรือไม่ที่จ ใช้สทิธิเ ือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเ ิกสญัญาเช่า โดยค านึงถึงข้อเท็จจริง   
สภาพ วด ้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ท าให้เกิดสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิส าหรบั บรษิัทฯ ในการใช้หรอืไม่ใช้สทิธเิ ือกนัน้ 
ภายห งัจากวนัทีส่ญัญาเช่ามผี  บรษิทัฯ จ ปร เมนิอายุสญัญาเช่าใหม่หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นียัส าคัญซึง่
อยู่ภายใตก้ารควบคุม   สง่ผ ต่อความ น่นอนอย่างสมเหตุสมผ ทีจ่ ใชส้ทิธเิ อืก 

บรษิทัฯ  ไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่า  ดงันัน้  ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ ยพนิิจในการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ  ในการคดิ ดหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การกู้ยมื
สว่นเพิม่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ จ ตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงนิทีจ่ าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่มี ูค่าใก เ้คยีงกบั
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นสภาพ วด อ้มทางเศรษฐกจิทีค่ า้ยค งึ  โดยมรี ย เว าการกูย้มื   ห กัปร กนัทีค่ า้ยค งึ 

การจดัปร เภทของสญัญาเช่า - ในฐาน ผูใ้หเ้ช่า 

ในการพจิารณาปร เภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเชา่ด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทนุ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ ยพนิิจใน
การปร เมนิเงื่อนไข   ราย  เอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯ ไดโ้อนความเสีย่ง   ผ ตอบ ทนของความเป็น
เจา้ของในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงัก ่าว  ว้หรอืไม่ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.18  การใชดุ้ ยพนิิจ   ปร มาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ)  

5.18.9 สญัญาเช่า (ต่อ) 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเ อืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเ กิสญัญาเช่า 

บรษิทัฯ  ก าหนดอายุสญัญาเช่าตามร ย เว าทีบ่อกเ กิไม่ไดข้องสญัญาเช่า  โดยรวมร ย เว าตามสทิธเิ อืกในการ
ขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวาม น่นอนอย่างสมเหตุสมผ ทีจ่ ใชส้ทิธเิ อืกนัน้    ร ย เว าตามสทิธเิ อืกในการ
ยกเ กิสญัญาเช่า หากมคีวาม น่นอนอย่างสมเหตุสมผ ทีจ่ ไม่ใชส้ทิธเิ ือกนัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ ยพนิิจใน
การปร เมนิว่าบรษิทัฯ มคีวาม น่นอนอย่างสมเหตุสมผ หรอืไม่ทีจ่ ใชส้ทิธเิ อืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืทีจ่ 
ไม่ใช้สทิธเิ อืกในการยกเ กิสญัญาเช่า โดยพจิารณาขอ้เทจ็จรงิ   สภาพ วด ้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ท าใหเ้กดิ
สิง่จูงใจในทางเศรษฐกจิส าหรบับรษิทัฯ ในการใชส้ทิธเิ อืกนัน้ ภายห งัจากวนัทีส่ญัญาเช่ามผี  บรษิทัฯ จ ปร เมนิ
อายุสญัญาเช่าใหม่หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นีัยส าคญัซึง่อยู่ภายใตก้ารควบคุม   ส่งผ ต่อความ น่นอน
อย่างสมเหตุสมผ ทีจ่ ใชส้ทิธเิ อืก 

5.18.10 ม ูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

ในการปร เมนิม ูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้ม ูในงบการเงนิทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในต าด   ไม่
สามารถหาราคาไดใ้นต าดซือ้ขายค ่อง ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ ยพนิิจในการปร มาณมู ค่ายุตธิรรมของเครื่องมอื
ทางการเงนิดงัก ่าว โดยใชเ้ทคนิค    บบจ า องในการปร เมนิมู ค่า ซึง่ตวั ปรทีใ่ชใ้น บบจ า องไดม้าจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวั ปรทีม่อียู่ในต าด โดยค านึงถงึความเสีย่งดา้นเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯ    คู่สญัญา) สภาพค ่อง 
ข้อมู ความสมัพนัธ์    การเป ี่ยน ป งของมู ค่าของเครื่องมือทางการเงินในร ย ยาว กา รเป ี่ยน ป งของ
สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั ปรทีใ่ชใ้นการค านวณอาจมผี กร ทบต่อม ูค่ายุตธิรรมทีเ่ปิดเผยขอ้มู ในงบการเงนิ   
การเปิดเผย  าดบัชัน้ของม ูค่ายุตธิรรม 

5.18.11 คดฟ้ีองรอ้ง 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีอ่าจจ เกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ ยพนิิจในการปร เมนิผ 
ของคดทีีถู่กฟ้องรอ้ง  ว้   เชื่อมัน่ว่าจ ไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไม่ไดบ้นัทกึปร มาณการหนี้สนิดงัก ่าว ณ วนัสิน้
รอบร ย เว ารายงาน อย่างไรกต็าม ผ ทีเ่กดิขึน้จรงิอาจ ตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารปร มาณการไว้ 

5.18.12 การปร เมนิภาษ ี

บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีอ่าจจ เกดิขึน้จากการถูกปร เมนิภาษี ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ ยพนิิจในการปร เมนิผ ของการถูก
ปร เมนิภาษ ี ว้    เชื่อมัน่ว่าจ ไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไม่ไดบ้นัทกึปร มาณการหนี้สนิดงัก ่าว ณ วนัสิน้รอบ
ร ย เว ารายงาน 
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6. รายการธรุกิจกบับุคคลหรอืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับุคค    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้   ค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งของบรษิทัฯ 
เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับุคค    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัก ่าว บุคค    บรษิทัเห ่านี้เกีย่วขอ้งกนั โดยการเป็น
กรรมการร่วมกนั มรีาย  เอยีดดงันี้ - 

    กัษณ  การด าเนินกจิการ บรษิทัฯ ถอืหุน้ในอตัรารอ้ย   
บรษิทั   บุคค  ความสมัพนัธ ์ ปร เภทธุรกจิ ในปร เทศ ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

บรษิทั 21 ศตวรรษ เวชกจิ จ ากดั 1     2 โรงพยาบา  ไทย - - 
Alliance International Medical 
Center   

1 ศนูยก์าร พทย ์ สาธารณรฐั
ปร ชาธปิไตย
ปร ชาชน าว 

- - 

บรษิทั พ ีอนดเ์อส วนัเนส เว ธ ์จ ากดั   2 พฒันา
อสงัหารมิทรพัย์

เพือ่ใหเ้ช่า 

ไทย - - 

บรษิทั วฒันาเฮ ธ ์ครก์รุ๊ป จ ากดั 2 อบรม พนกังาน 
เกีย่วกบัการ พทย ์

ไทย - - 

บรษิทั พ ีอนดเ์อน็  อสเซท็ พ สั จ ากดั 2 ขาย   ใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัย ์

ไทย - - 

บรษิทั วฒันาเฮ ธ ์คร ์อนิเตอรเ์นชัน่ น  จ ากดั  2  งทุนในธุรกจิ 
เกีย่วกบัการ พทย ์

ไทย - - 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั      

นายพพิฒัน์ ตัง้สบืกุ  3 - ไทย - - 
นายสทิธชิยั องัก มเก ยีว 3 - ไทย - - 
นางศุภวรรณ ตัง้สบืกุ  3 - ไทย - - 
นางสาวบงัอร ตัง้สบืกุ  3 - ไทย - - 
นางสาวณฐัธริา ตัง้สบืกุ  4 - ไทย - - 
นางพรีวรรณ จงัศริวิฒันธ ารง 4 - ไทย - - 
นายพรีพฒัน์ ตัง้สบืกุ  4 - ไทย - - 

 
 กัษณ ความสมัพนัธ ์ร หว่างบรษิทัฯ กบับุคค    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  เป็นดงันี้ - 
1. มกีรรมการของบรษิทัฯ บางท่านร่วมกนั 

2. มผีูถ้อืหุน้บางท่านร่วมกนั 

3. เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร   ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

4. เป็นผูถ้อืหุน้   เป็นบุคค ใก ช้ดิกบักรรมการของบรษิทัฯ 
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6. รายการธรุกิจกบับุคคลหรอืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บรษิทัฯ กบับุคค    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มนีโยบายการก าหนดราคา ดงันี้.- 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
1  ขายยา   เวชภณัฑ ์ ราคาทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 
2  รายไดค้่าเช่า   รายไดค้่าบรกิารอื่นๆ ตามอตัราทีต่ก งร่วมกนั 
3  ขายสนิทรพัย ์ ราคาตามบญัชบีวกก าไรสว่นเพิม่ 
4. ตน้ทุนขายยา   เวชภณัฑ ์ ราคาทุน 
5  ซือ้ยา   เวชภณัฑ ์ ราคาทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 
6  ค่าเช่า   ค่าบรกิารอื่นๆ ตามอตัราทีต่ก งร่วมกนั  
7  ค่าธรรมเนียม พทย ์ อตัราเดยีวกนักบั พทยท์ีไ่มใ่ช่บคุค ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
8  ค่าสง่ตวัผูป่้วย ในอตัรารอ้ย   10 ของรายไดส้ทุธทิีเ่รยีกเกบ็จากผูป่้วย 

 
6.1 รายการบญัชทีีม่สีาร ส าคญัทีเ่กดิขึน้ร หว่างกนั มรีาย  เอยีด ดงันี้.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่าตอบ ทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนส ารองเ ีย้งชพี สวสัดกิารอื่น ค่าเบีย้ปร ชุมให ้ก่กรรมการ
   ผูบ้รหิาร    ผ ปร โยชน์ห งัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี้ - 

 

หน่วย  :  บาท 
ปี 2563 ปี 2562 

ผ ปร โยชน์ร ย สัน้ 23,133,513.00  7,17 ,596 00 
ผ ปร โยชน์ร ย ยาวห งัออกจากงาน 585,238.00 1,939,80  00 

รวม  3,718,751 00     9,11 ,398 00 

 
 
 
 

    นโยบายการ หน่วย : บาท 

    ก าหนดราคา ปี 2563 ปี 2562 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบา   1 7 5,631 6  1,022,347.29 
รายไดอ้ื่น 2     3 1, 11,1   50 1,044,696.47 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบา  4     5     6 9,180,087.56 13,626,998.35 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 8 258,304.40   1,320,947.30 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั    
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบา    1 500,483.64 337,896.28 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบา  5     6     7 4,910,980.54 4,357,648.22 
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6. รายการบญัชีกบับุคคลหรอืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเห อืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ร หว่างกนั มรีาย  เอยีดดงันี้ - 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2563 ปี 2562 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
 กูหนี้การคา้   
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 131, 78    269,963.62 
บุคค ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,111 96 10,683.90 

รวม กูหนี้การคา้ 13 ,590 18 280,647.52 
 กูหนี้หมุนเวยีนอื่น   
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 116,032.54 175,839.50 
บุคค ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35,287.00 70,011.00 
รวม กูหนี้หมุนเวยีนอื่น 151,319 5  245,850.50 

รวม กูหนี้การคา้    กูหนี้หมนุเวยีนอื่น  85,909 7  526,498.02 
 

 
หน่วย  :  บาท 

ปี 2563 ปี 2562 
เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
เจา้หนี้การคา้   
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -   37,377.30 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น   

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 579,807 55 1,234,156.75 
  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บุคค ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1 ,915 00 10,575.00 
  เงนิเดอืน   ค่าธรรมเนียม พทยค์า้งจ่าย - บุคค ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,713,7 1 00 874,939.00 
  โบนสัคา้งจ่าย - บุคค ทีเ่กีย่วขอ้งกนั -   950,000.00 
  อื่นๆ 4,500.00 - 

  รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น   ,310,963 55 3,069,670.75 

รวมเจา้หนี้การคา้   เจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น  ,310,963 55 3,107,048.05 

 
 หน่วย  :  บาท 

ปี 2563 ปี 2562 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   

  หนี้สนิตามสญัญาเช่า - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,020,285.37 - 
  หนี้สนิตามสญัญาเช่า - บุคค ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,314,530.38 - 

รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่า 13,334,815.75 - 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสด   รายการเทยีบเท่าเงนิสด ปร กอบดว้ย - 

 
หน่วย  :  บาท 

ปี 2563 ปี 2562 
เงนิสด 19 ,131 00 303,479.00 
เงนิฝากธนาคาร  -  บญัชกีร  สรายวนั 6,9 9,500 17 8,903,466.22 
เงนิฝากธนาคาร  -  บญัชอีอมทรพัย ์ 9,1 6,6 1 15 5,672,739.46 

รวม 16, 70, 7  3  14,879,684.68 
 

8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 กูหนี้การคา้    กูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิปร กอบดว้ย - 
 หน่วย  :  บาท 

ปี 2563 ปี 2562 
 กูหนี้การคา้   
 กูหนี้คู่สญัญา 20,095,193.45 33,615,871.74 
 กูหนี้การคา้ - บุคค    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 134,590.18  80,6 7 5  
 กูหนี้ทัว่ไป    กูหนี้พนกังาน - บุคค อื่น  1,805,493.69 3,888,15  69 
รายไดค้า้งรบั 463,760.10 1,781,669 00 
รวม กูหนี้การคา้ 22,499,037.42 39,566,3 0 95 
หกั ค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ (2,413,939.04) (10,817,361 65) 
รวม กูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 20,085,098.38  8,7 8,979 30 
 กูหนี้หมุนเวยีนอื่น   
ค่าใชจ้่ายจ่าย ่วงหน้า 943,362.38 1,667,5 7 9  
 กูหนี้อื่น - บุคค    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 151,319.54 245,850.50 
 กูหนี้อื่น - บุคค อื่น 650,435.20 526,053.45 
รวม กูหนี้หมุนเวยีนอื่น  1,745,117.12 2,439,451.87 
รวม กูหนี้การคา้    กูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ  21,830,215.50 31,188,431.17 

 

 กูหนี้การคา้  ยกตามอายุหนี้คา้งช าร  ไดด้งันี้.- 
   หน่วย : บาท 
   ปี 2563 ปี 2562 
 กูหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าร  16,943,366.68 22,797,914.35 
 กูหนี้การคา้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าร    
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 3,149,701.15 4,881,715.44 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 138,038.00 366,710.81 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 109,004.00 716,155.00 
มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป    2,158,927.59 10,803,845.35 
รวม รวม 22,499,037.42 39,566,340.95 
หกั ค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ (2,413,939.04) (10,817,361.65) 
สทุธ ิ     20,085,098.38 28,748,979.30 
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8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ มรีาย  เอยีด ดงันี้.- 

 
หน่วย : บาท 

ปี 2563 ปี 2562 
ยอดยกมาตน้ปี 10,817,361 65 12,733,279.85 
บวก ผ กร ทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ    
     ฉบบัที ่9 เป็นครัง้ รก (หมายเหตุฯ ขอ้ 4)  , 51,960 17 - 
บวก ตัง้เพิม่ร หว่างปี - 707,358.20 
หกั ก บัรายการจากการรบัช าร ร หว่างปี (2,535,468.28) - 
 ก บัรายการจากการตดัหนี้สญู (8,119,914.50) ( ,6 3, 76  0) 
ยอดคงเห อืป ายปี   , 13,939 0  10,817,361.65 

 ในปี 2563 มกีารตดัหนี้สญูจ านวน 8.27  า้นบาท ซึง่ไดต้ัง้ค่าเผื่อผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จ เกดิขึน้  ว้ จ านวน 
  8.12  า้นบาท 
 
9. สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น ปร กอบดว้ย - 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 
 ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 
ม ูค่ายุตธิรรม 

 
รวม 

 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

ม ูค่ายุตธิรรม 
 

รวม 
 

เงนิฝากปร จ า 7 - 12 เดอืน 15,000,000.00 - 15,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00 
เงนิ งทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัม ูค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน   

 
  

 

(หมายเหตุขอ้ 9.1)       
     เงนิ งทุนในกองทุนเปิด - 30,000,000.00 30,000,000.00 - 15,000,000 00 15,000,000 00 
     บวก ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก

การปรบัม ูค่ายุตธิรรม 
 
- 

 
182,273.35 

 
182,273.35 

 
- 

 
30,0   78 

 
30,0   78 

รวม - 30,182,273.35 30,182,273.35 - 15,030,0   78 15,030,0   78 
เงนิ งทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัม ูค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

      

(หมายเหตุขอ้ 9.1)       
     เงนิ งทุนในกองทุนเปิด - 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - 
     บวก ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก

การปรบัม ูค่ายุตธิรรม 
 
- 

 
108,400.00 

 
108,400.00 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - 20,108,400.00 20,108,400.00 - 15,030,0   78 15,030,0   78 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น 15,000,000.00 50,290,673.35 65,290,673.35 10,000,000.00 15,030,044.78 25,030,044.78 

บรษิทัฯ ถอืเงนิ งทุนในตราสารหนี้ดงัก ่าวไวเ้พื่อวตัถุปร สงคใ์นการหาก าไรจากการเป ีย่น ป งของราคาใน
ช่วงเว าสัน้ๆ จงึจดัปร เภทเงนิ งทุนดงัก ่าวเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 
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9. สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

9.1 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - เงนิ งทุนในกองทุนเปิด มกีารเป ีย่น ป งดงันี้.- 

 
 หน่วย  :  บาท 

 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเห อืตน้ปี - ราคาทุน 15,000,000.00 - 
บวก  ซือ้ร หว่างปี 50,000,000.00 15,000,000.00 
หกั  ขายร หว่างปี (15,000,000.00) - 
ยอดคงเห อืป ายปี - ราคาทุน 50,000,000.00 15,000,000.00 
บวก การเป ีย่น ป งม ูค่ายตุธิรรม 290,673.35 30,044.78 

ยอดคงเห อืป ายปี - ม ูค่ายุตธิรรม 50,290,673.35 15,030,044.78 

 
10. สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น ปร กอบดว้ย - 

  หน่วย : บาท 
   ปี 2563 ปี 2562 
 อตัราดอกเบีย้ ราคาทุนตดั ม ูค่า ราคาทุนตดั ม ูค่า 
 ปี 2563 ปี 2562 จ าหน่าย ยุตธิรรม จ าหน่าย ยุตธิรรม 
เงนิฝากปร จ า                  
    18 - 24 เดอืน 

 
1.45% 

 
1.90% 

 
5,000,000.00 

 
- 

 
5,000,000.00 

 
- 

ส ากออมสนิ 3 ปี 
  - ปีที ่1  (บาท : หน่วย) 

 
0.125 

 
- 

20,000,000.00 - - - 

  - ปีที ่2  (บาท : หน่วย) 0.25 -     
  - ปีที ่3  (บาท : หน่วย) 0.40 -     

รวม   25,000,000.00 - 5,000,000.00 - 
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11.         ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

ทีด่นิ อาคาร    อุปกรณ์ - สทุธ ิปร กอบดว้ย - 

 หน่วย : บาท 

 ทีด่นิ อาคาร    เครื่องมอื    
เครื่องตก ต่ง

    
เครื่องมอื
เครื่องใช ้ ยานพาหน  

สนิทรพัย์
ร หว่าง รวม 

  สว่นปรบัปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช ้   ก่อสรา้ง  
  อาคาร การ พทย ์ ส านกังาน     

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 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 
บวก ซือ้ร หว่างปี - 249,112.05 3,597,968.00 2,823,957.77 637,113.38 1,299,000.00 3,817,373.48 12,424,524.68 
บวก
(หกั) รบัโอน(โอนออก) - 55,687,845.73 - - - - (55,687,845.73) - 
หกั   ตดัจ าหน่ายร หว่างปี - - (1,630,000 00) ( 8,066,065 8 ) - - - (29,696,065.84) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 66,554,742.60 392,581,709.84 106,013,641.99 27,155,892.38 10,338,634.52 27,439,433.99 27,928,703.98 658,012,759.30 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - 133,870,944.65 74,486,793.32 41,462,371.80 6,492,357.90 18,624,734.06 - 274,937,201.73 
บวก ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 14,924,623.93 6,893,590.52 3,023,200.68 786,730.84 1,545,973.98 - 27,174,119.95 
หกั ตดัจ าหน่ายร หว่างปี - - (1,6 9,999 00) (28,018,449.07) - - - ( 9,6 8,  8 07) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 1 8,795,568 58 79,750,38  8  16, 67,1 3  1 7, 79,088 7   0,170,708 0  -  7 , 6 ,873 61 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 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 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 66,55 ,7   60   3,786,1 1  6  6, 63, 57 15 10,688,768 97 3,059,5 5 78 7, 68,7 5 95 27,928,703.98 385,549,885.69 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 ทีด่นิ อาคาร    เครื่องมอื    
เครื่องตก ต่ง

    
เครื่องมอื
เครื่องใช ้ ยานพาหน  

สนิทรพัย์
ร หว่าง รวม 

  สว่นปรบัปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช ้   ก่อสรา้ง  
  อาคาร การ พทย ์ ส านกังาน     

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 66,554,742.60 392,581,709.84 106,013,641.99 27,155,892.38 10,338,634.52 27,439,433.99 27,928,703.98 658,012,759.30 
บวก ซือ้ร หว่างปี - - 9,997,010.02 1,332,637.33 465,429.58 299,600.00 1,302,218.88 13,396,895.81 
บวก(หกั) รบัโอน(โอนออก) - 27,739,272.58 - - - - (27,739,272.58) - 
หกั   ตดัจ าหน่ายร หว่างปี - - (1,100,000.00) - - (2,373,977.58) - (3,473,977.58) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 66,554,742.60 420,320,982.42 114,910,652.01 28,488,529.71 10,804,064.10 25,365,056.41 1,491,650.28 667,935,677.53 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - 1 8,795,568 58 79,750,38  8  16, 67,1 3  1 7, 79,088 7   0,170,708 0  -  7 , 6 ,873 61 
บวก ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 17,433,188.50 8,364,445.45 3,309,118.55 867,311.25 1,421,807.79 - 31,395,871.54 
หกั ตดัจ าหน่ายร หว่างปี - - (575,094.96) - - (2,373,976.58) - (2,949,071.54) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 166,228,757.08 87,539,735.33 19,776,241.96 8,146,399.99 19,218,539.25 - 300,909,673.61 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 66,554,742.60   3,786,1 1  6  6, 63, 57 15 10,688,768 97 3,059,5 5 78 7, 68,7 5 95 27,928,703.98 385,549,885.69 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 66,55 ,7   60 254,092,225.34 27,370,916.68 8,712,287.75 2,657,664.11 6,146,517.16 1,491,650.28 367,026,003.92 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 2563 2562 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบา        25,951,372.51 24,297,494.94 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       5,444,499.03 2,876,625.01 

รวม       31,395,871.54 27,174,119.95 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

บรษิทัฯ ไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ป กูสรา้งบางสว่นทีม่อียู่  ว้ในขณ นี้   ทีจ่ มต่ีอไปในภายหน้าของบรษิทัฯ ไวก้บั
ธนาคารพาณิชย ์ห่งหนึ่งเพื่อเป็นห กัทรพัยค์ ้าปร กนัการกูย้มืเงนิตามหมายเหตุปร กอบงบการเงนิขอ้ 16    ขอ้ 18 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563     2562  บรษิทัฯ  มรีาคาทุนของสนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสื่อมราคาเตม็ม ูค่า  ว้ ต่ยงัคงใชง้านอยู่
จ านวน 141.61  า้นบาท     126.71  า้นบาท ตาม  าดบั 

 
11. สญัญาเช่า 

12.1      สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิปร กอบดว้ย - 

   หน่วย : บาท 
   ทีด่นิ    ยานพาหน  รวม 
   สิง่ป กูสรา้ง   

ราคาทุนของสินทรพัย ์    
ณ วนัที ่1 มกราคม  2563 - ก่อนปรบัปรุง - - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    
   ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้ รก 10,362,318.48 1,585,868.24 11,948,186.72 
ณ วนัที ่1 มกราคม  2563 - ห งัปรบัปรุง 10,362,318.48 1,585,868.24 11,948,186.72 
เพิม่ร หว่างปี 5,031,048.04 - 5,031,048.04 
 ด งจากการยกเ กิสญัญาร หว่างปี - (1,585,868.24) (1,585,868.24) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 15,393,366.52 - 15,393,366.52 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัที ่1 มกราคม  2563 - ก่อนปรบัปรุง - - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    
    ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้ รก 569,513.19 132,155.69 701,668.88 
ณ วนัที ่1 มกราคม  2563 - ห งัปรบัปรุง 569,513.19 132,155.69 701,668.88 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 1,783,080.71 79,292.69 1,862,373.40 
ค่าเสือ่มราคาจากการปรบั ดค่าเช่า - 105,724.55 105,724.55 
 ด งจากการยกเ กิสญัญาร หว่างปี - (317,172.93) (317,172.93) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 2,352,593.90 - 2,352,593.90 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ห งัปรบัปรุง 9,792,805.29 1,453,712.55 11,246,517.84 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 13,040,772.62 - 13,040,772.62 

บรษิทัฯ เช่าสนิทรพัยห์ ายปร เภทปร กอบดว้ย ทีด่นิ   สิง่ป กูสรา้ง    พาหน  อายุสญัญาเช่า มรี ย เว า 5 - 11 ปี  
โดยมสีทิธต่ิออายุสญัญาเช่าเมื่อสิน้สดุอายุสญัญา ค่าเช่าก าหนดช าร เป็นรายเดอืนตามอตัราทีร่ บุไวใ้นสญัญา 

ในร หว่างปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืยนืยนัการยกเวน้ค่าเช่ายานพาหน จากผูใ้หเ้ช่ารายหนึ่ง โดยจ ไม่เรยีกเกบ็
ค่าเช่า เนื่องจากสถานการณ์การ พร่ร บาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์
จ ค ี่ค าย เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า บรษิทัฯ จงึเ อืกไม่ต่อสญัญาเช่า เนื่องจากสถานการณ์ดงัก ่าวยงัไม่ค ีค่ าย 
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12. สญัญาเช่า (ต่อ) 

12.1      สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ(ต่อ) 

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ปร กอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2563 ปี 2562 

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบา   1,86 ,373  0 - 

12.2     หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิปร กอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2563 ปี 2562 
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 16,422,000.00 975,840.00 
หกั ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัช ี (2,999,235.87) (35,456.46) 
ม ูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขัน้ต ่า 13,422,764.13 940,383.54 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าร ภายในหนึ่งปี (1,531,345.96) (940,383.54) 
สทุธ ิ  11,891,418.17 - 

 
   หน่วย : บาท 
   ปี 2563 ปี 2562 
ปร กอบดว้ย   
 หนี้สนิสญัญาเช่าหมุนเวยีน 1,531,3 5 96 9 0,383 5  
 หนี้สนิสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 11,891, 18 17 - 
      รวม  13,   ,76  13 9 0,383 5  

การวเิครา หก์ารครบก าหนดของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้ม ูอยู่ในหมายเหตุปร กอบงบการเงนิ
ขอ้ 26.3 ภายใตห้วัขอ้ความเสีย่งดา้นสภาพค ่อง 

บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าเพื่อเช่าทีด่นิ   สิง่ป ูกสรา้ง    ยานพาหน ใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยมกี าหนดการช าร 
ค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายุของสญัญามรี ย เว าโดยเฉ ีย่ปร มาณ 5 ถงึ 11 ปี 
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12. สญัญาเช่า (ต่อ) 

12.2      หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ(ต่อ) 

รายการเป ีย่น ป งของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ - 

 หน่วย : บาท 
ยอดคงเห อื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ก่อนปรบัปรุง) 940,383.54 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16                          
   ถอืปฏบิตัเิป็นครัง้ รก 

 
11,365,678.55 

ยอดคงเห อื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ห งัปรบัปรุง) 12,306,062.09 
บวก เพิม่ขึน้ร หว่างปี 4,807,688.56 
         การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ร หว่างปี 223,359.48 
หกั ช าร ค่าเช่าร หว่างปี (2,517,349.85) 
 ปรบั ดค่าเช่าร หวา่งปี (96,866.41) 
  ด งจากการยกเ กิสญัญาร หว่างปี (1,300,129.74) 

ยอดคงเห อื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 13,422,764.13 
    

หน่วย : บาท 
   ปี 2563 ปี 2562 

ม ูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 

  สทุธจิากดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชเีป็นดงันี้ - 

  

      ไม่เกนิ 1 ปี 1,531,345.96 940,383.54 
      เกนิ 1 - 5 ปี 7,962,453.78 - 
      มากกวา่ 5 ปีขึน้ไป 3,928,964.39 - 
    รวม  13,422,764.13 940,383.54 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ - 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2563 ปี 2562 

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้  1,862,373.40  - 

ดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า  778,490.15  123,967.24 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าร ย สัน้  1,148,032.58 - 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซือ้ทรพัยอ์า้งองิมมี ูค่าต ่า   6 ,  0 00  - 

ค่าเช่าจ่าย  -    2,007,947.42  
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13.         สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ ปร กอบดว้ย - 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2563 ปี 2562 
ราคาทุนของสินทรพัย ์   
ณ วนัที ่1 มกราคม  9,600,957 18 9,607,132.18 
บวก ซือ้ร หว่างปี - 79,  5 00 
หกั ตดัจ าหน่ายร หว่างปี - (85,600 00) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  9,600,957 18 9,600,957 18 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัที ่1 มกราคม   ,863,6 1 77 3,982,686.26 
บวก ค่าตดัจ าหน่ายร หว่างปี 844,432.20 946,550.91 
หกั ตดัจ าหน่ายร หว่างปี - (65,595.40) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  5,708,073.97  ,863,6 1 77 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

ณ วนัที ่1 มกราคม   ,737,315  1 5,624,445.92 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  3,892,883.21  ,737,315  1 

บรษิทัฯ  สดงค่าตดัจ าหน่ายร หว่างปีภายใตห้วัขอ้ "ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร" ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
 
14.         สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ มรีาย  เอยีดดงันี้ - 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8,0 7,3 9 03 6,490,333.20 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ( ,666, 89 19) (6,008.96) 
สทุธ ิ 5,361,059 8  6,484,324.24 
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14.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (ต่อ) 

14.1 รายการเค ื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิทีเ่กดิขึน้ร หว่างปี มดีงันี้ - 

 หน่วย : บาท 
  บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย) ใน  

 
ณ วนัที ่ 

1 ม ค  2563 
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัที ่
31 ธ ค 2563 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
หนี้สนิตามสญัญาเช่า -  ,68 ,55  83 - 2,684,552.83 
ภาร ผกูพนัผ ปร โยชน์พนกังาน 6,490,333.20 305,790.80 (1,453,327.80) 5,342,796.20 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น     
    ก าไรจากการปรบัม ูค่ายตุธิรรม (6,008 96) (30,445.71) (21,680.00) (58,134.67) 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - (2,608,154.52) - (2,608,154.52) 

สทุธ ิ 6,484,324.24 351,743.40 (1,475,007.80) 5,361,059.84 

 
 หน่วย : บาท 

  บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย) ใน  

 
ณ วนัที ่ 

1 ม ค  2562 
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัที ่
31 ธ ค  2562 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ภาร ผกูพนัผ ปร โยชน์พนกังาน 4,721,344.80 1,093,164.00 675,824.40 6,490,333.20 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น     
    ก าไรจากการปรบัม ูค่ายตุธิรรม - (6,008 96) - (6,008 96) 

สทุธ ิ 4,721,344.80 1,087,155.04 675,824.40  6,484,324.24  
 

14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้.- 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

    หน่วย : บาท 

    ปี 2563 ปี 2562 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั   
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคค ส าหรบัปี 503,880.80 5,377,9 9 00 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   
 กบัผ  ตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มือ่เริม่ รก   ทีก่ บัรายการ (351,743.40) (1,087,155 0 ) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 152,137.40 4,290,793.96 
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14.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (ต่อ) 

14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้ - (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   จ านวนเงนิ รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จ านวนเงนิ 
   ก่อนภาษ ี ทางภาษ ี สทุธจิากภาษ ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    
    ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัม ูค่าของ    
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 108, 00 00 (21,680.00) 86,720.00 
    ก าไรจากการวดัม ูค่าใหมข่องภาร ผกูพนั     
 ผ ปร โยชน์พนกังานส าหรบัโครงการ 

ผ ปร โยชน์พนกังาน 7, 66,639 00 (1, 53,3 7 80) 5,813,311  0 
รวม  7,375,039.00 (1,475,007.80) 5,900,031  0 

 
   หน่วย : บาท 

   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   จ านวนเงนิ รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จ านวนเงนิ 
   ก่อนภาษ ี ทางภาษ ี สทุธจิากภาษ ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั    
 ขาดทุนจากการวดัม ูค่าใหม่ของภาร ผกูพนั     
 ผ ปร โยชน์พนกังานส าหรบัโครงการ 

ผ ปร โยชน์พนกังาน (3,379,1   00) 675,8    0  ( ,703, 97 60) 

14.3 การกร ทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ี ่ทจ้รงิ 

 

ปี 2563 ปี 2562 
อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี
(รอ้ย  ) (บาท) (รอ้ย  ) (บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  1,787,696.58   1,6 9,853 71 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 357,539.32 20  ,325,970.74 
ผ กร ทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (159,449.32)  (35,176 78) 
ผ กร ทบของอตัราภาษปัีจจบุนักบัอตัราภาษี

ในอนาคตทีส่ง่ผ กร ทบต่อการค านวณ     
     ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  ( 5,95  60)  - 

ภาษเีงนิได ้(อตัราที ่ทจ้รงิ)  9 15 ,137  0  0 4,290,793.96 
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14.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (ต่อ) 

อตัราภาษ ี 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ ค านวณภาษเีงนิไดน้ติบิุคค ส าหรบัปีจากก าไรสทุธติามบญัช ี ภายห งัปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็น
รายได ้  ค่าใชจ้า่ยตามปร มว รษัฎากร 

รายการปรบัปรุงห กั ได ้ก่ คา่เผื่อหนี้สงสยัจ สญู ภาร ผกูพนัผ ปร โยชน์พนกังาน    ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตาม
ห กัเกณฑท์ีป่ร มว รษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัม ูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ย   20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับา ก าหนด ณ 
วนัทีร่ายงาน 

 
15. สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนทีไ่มใ่ช่เงนิสดทีเ่ป็นห กัปร กนั ปร กอบดว้ย - 

  อตัราดอกเบีย้รอ้ย   (ต่อปี) หน่วย : บาท 
ปร เภทเงนิฝาก เพื่อค ้าปร กนั ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อ   อุปกรณ์สือ่สาร 0.05 0.375 5,020,000.00 5,020,000.00 

 
16. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี  เงนิกูย้มืร ย สัน้จากสถาบนัการเงนิ ปร กอบดว้ย - 

  อตัราดอกเบีย้รอ้ย   (ต่อปี) หน่วย : บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 6.75 - 2,663,726.13 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2.00 - 10,000,000.00 - 
รวม   10,000,000.00 2,663,726.13 

บรษิทัฯ มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารพาณิชยส์อง ห่ง รวมจ านวน 15  า้นบาท (ปี 2562 : วงเงนิ 25  า้นบาท 
ปรบั ดวงเงนิในไตรมาส 2/2563 จ านวน 10  ้านบาท) จ่ายดอกเบี้ยในอตัรา MOR ต่อปี โดยวงเงนิ 5  ้านบาท 
ค ้าปร กนัการกูย้มืโดยจ าน าสทิธกิารเบกิเงนิฝากบญัชอีอมทรพัย์    วงเงนิ 10  า้นบาท ค ้าปร กนัโดยห กัปร กนั
เดยีวกบัเงนิกูย้มืร ย ยาวจากสถาบนัการเงนิ ตามหมายเหตุปร กอบงบการเงนิขอ้ 18 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิขา้งตน้ ครบก าหนดช าร ภายในเดอืนมนีาคม 2564 ค ้าปร กนัโดยห กัปร กนัเดยีวกบัเงนิกูย้มืร ย ยาว
จากสถาบนัการเงนิ ตามหมายเหตุปร กอบงบการเงนิขอ้ 18 
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17. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 เจา้หนี้การคา้   เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ปร กอบดว้ย.-  

 
 

หน่วย : บาท 
ปี 2563 ปี 2562 

เจา้หนี้การคา้   
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น  9,681,97  85 22,745,541.06 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 37,377.30 
ตัว๋เงนิจ่าย  8,  0 00 135,610.00 

รวมเจา้หนี้การคา้ 29,730,214.85 22,918,528.36 

เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น   
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  3, 9 ,389 77 3,795,303.97 
โบนสัคา้งจ่าย - 1,390,000.00 
เงนิเดอืน   ค่าธรรมเนียม พทยค์า้งจ่าย 5,937,90  00 6,611,341.00 
รายไดร้บั ่วงหน้า 899,703 88 3,387,306.58 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ  ,  0, 6  00 877,702.75 
อื่นๆ 304,604.83 353,530.36 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 12,656,866.48 16,415,184.66 

รวมเจา้หนี้การคา้   เจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 42,387,081.33 39,333,713.02 

 
18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 เงนิกูย้มืร ย ยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิปร กอบดว้ย - 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2563 ปี 256  
เงนิกูย้มืร ย ยาวตน้ปี 51,545,000.00 6 , 85,000 00 
บวก กูเ้พิม่ร หว่างปี 40,000,000.00 - 
หกั จ่ายช าร ร หว่างปี (10,740,000.00) (10,740,000.00) 
เงนิกูย้มืร ย ยาวคงเห อื 80,805,000.00 51,545,000.00 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าร ภายในหนึ่งปี (35,240,000.00) (10,740,000.00) 

สทุธ ิ 45,565,000.00 40,805,000.00 
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18.         เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

เงนิกูย้มืร ย ยาวจากสถาบนัการเงนิ มรีาย  เอยีด   เงื่อนไขการกูย้มื ดงันี้ - 

วงเงนิ  อตัราดอกเบีย้    
( า้นบาท) วตัถุปร สงค ์ (รอ้ย  ) การผ่อนช าร  

35 เพือ่ซื้อทรพัยส์นิ   ช าร  MLR  บอตัราคงที ่ ช าร คนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืน   365,000.- บาท 
 ค่าก่อสรา้งอาคารโรงพยาบา  ต่อปีตามทีร่ บุใน โดยป อดช าร เงนิตน้ 12 เดอืน ก าหนดช าร  

  สญัญา เสรจ็สิน้ภายใน 9 ปี นบั ต่วนัเบกิเงนิกูง้วด รก 
   เริม่ผ่อนช าร ตัง้ ต่เดอืนตุ าคม 2558 

50 เพือ่ปรบัปรุงอาคารโรงพยาบา  MLR  บอตัราคงที ่ ช าร คนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืน   530,000.- บาท 
    ซือ้เครือ่งมอื พทย ์ ต่อปีตามทีร่ บุใน โดยป อดช าร เงนิตน้ 12 เดอืน ก าหนดช าร  
  สญัญา เสรจ็สิน้ภายใน 9 ปี นบั ต่วนั งนามในสญัญา 

40 เพือ่ใชเ้ป็นทุนหมนุเวยีน MLR  บ 2.50% ช าร คนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืน   3,500,000.- บาท 
   โดยป อดช าร เงนิตน้ 12 เดอืน ก าหนดช าร  
   เสรจ็สิน้ภายใน 2 ปี นบั ต่วนั งนามในสญัญา 

เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ ขา้งตน้ ค ้าปร กนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ป กูสรา้งบางสว่นทีม่อียู่  ว้ในขณ นี้   ทีจ่ มี
ต่อไปในภายหน้าของบรษิทัฯ เป็นห กัปร กนั 

 
19.         ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

บรษิทัฯ  จ่ายค่าชดเชยผ ปร โยชน์ห งัออกจากงาน   บ าเหน็จ  ตามขอ้ก าหนดของพร ราชบญัญตัคิุม้ครอง รงงาน 
พ ศ  2541 ในการใหผ้ ปร โยชน์เมื่อเกษยีณ   ผ ปร โยชน์ร ย ยาวอื่น ก่พนกังานตามสทิธ ิ  อายุงาน 

โครงการผ ปร โยชน์ทีก่ าหนดไว ้มคีวามเสีย่งจากการปร มาณการตามห กัคณิตศาสตรป์ร กนัภยั ได ้ก่ ความเสีย่ง
ของช่วงชวีติ    ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

การเป ีย่น ป งในม ูค่าปัจจุบนัของภาร ผกูพนัผ ปร โยชน์พนกังาน ปร กอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2563 ปี 2562 

ม ูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 32,451,666.00 23,606,724.00 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 3,555,080.00 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 1,520,938.00 1,447,036.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 512,683.00 463,704.00 
ค่าใชจ้่ายผ ปร โยชน์พนกังานส าหรบัปี (504,667.00) - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัม ูค่าใหม ่ (7,266,639.00) 3,379,122.00 
ม ูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31  ธนัวาคม 26,713,981.00 32,451,666.00 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าร ภายในหนึ่งปี (12,250,000.00) (12,781,065.00) 

ปร มาณการหนี้สนิผ ปร โยชน์พนกังาน - สทุธ ิ 14,463,981.00 19,670,601.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563     2562 ร ย เว าเฉ ีย่ถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าร ผ ปร โยชน์ร ย ยาวของพนกังาน
ของบรษิทัฯ ร ย เว าปร มาณ 13 ปี     12 ปี ตาม  าดบั 
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19. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

 ก าไรจากการปร มาณการตามห กัคณิตศาสตรป์ร กนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

  หน่วย : บาท 

  ปี 2563 ปี 2562 
สมมตฐิานทางการเงนิ  (1,024,178.00) 3,379,122.00 
การปรบัปรุงจากปร สบการณ์  (6,002,861.00) - 
สมมตฐิานปร ชากร  (239,600.00) - 

รวม  (7,266,639.00) 3,379,122.00 
 
ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  สดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้ - 

   หน่วย : บาท 

  ปี 2563 ปี 2562 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน   
    ตน้ทุนกจิการโรงพยาบา  957,793.00 2,435,295.00 
    ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 490,589.00 1,090,723.00 
    ค่าตอบ ทนผูบ้รหิาร 585,239.00 1,939,802.00 
รวม  2,033,621.00 5,465,820.00 

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    
ผ (ก าไร)ขาดทุนจากการปร มาณการตามห กั
คณิตศาสตรป์ร กนัภยั - สทุธจิากภาษเีงนิได ้

 (5,813,311.20)  ,703, 97 60 
 

ก าไร   ขาดทุนจากการปร มาณการตามห กัคณิตศาสตรป์ร กนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  สดงได้
ดงันี้ - 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2563 ปี 2562 
รวมในก าไรส สม     
ณ วนัที ่1 มกราคม   (1,360,156.02) 1,343,141.58 
รบัรูร้ หว่างปี    5,813,311.20 (2,703,297.60) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   4,453,155.18 (1,360,156.02) 
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19. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ขอ้สมมตฐิานในการปร มาณการตามห กัคณิตศาสตรป์ร กนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ปร กอบดว้ย - 

 ปี 2563 ปี 2562 
* อตัราคดิ ด 1 58% 1.66% 
อตัราการทุพพ ภาพ 5% 5% 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 2% 4% 
** อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0.00% - 28.00% 0.00% - 36.00% 

***อตัรามรณ  
100% ของ 
TMO2017 100% ของ TMO2017 

อายุครบเกษยีณ (ปี)  60 60 

*อตัราผ ตอบ ทนในต าดของพนัธบตัรรฐับา ส าหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมาย รงงาน 

**ขึน้อยู่กบัร ย เว าการท างานของพนกังาน 

***อา้งองิตามตารางมรณ ไทย 2560 ปร เภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 

การวเิครา หค์วามอ่อนไหว 

การเป ี่ยน ป งใน ต่  ขอ้สมมติที่เกี่ยวขอ้งในการปร มาณการตามห กัคณิตศาสตร์ปร กนัภยัที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผ  ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตอิื่นๆ คงที ่จ มผี กร ทบต่อภาร ผกูพนัผ ปร โยชน์พนกังาน
ทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

ผ กกร ทบต่อภาร ผกูพนัผ ปร โยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563     2562  สดงไดด้งันี้ - 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2563 ปี 2562 
อตัราคดิ ด  
     เพิม่ขึน้ รอ้ย   1 (1,713,737.00) (2,375,797.00) 
      ด ง รอ้ย   1 2,024,839.00 2,798,537.00 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เป ีย่น ป งรอ้ย   1)   
     เพิม่ขึน้ รอ้ย   1 2,074,823.00 3,084,552.00 
      ด ง รอ้ย   1 (1,785,184.00) (10,380,121.00) 
อตัราการ าออก (เป ีย่น ป งรอ้ย   1)   
     เพิม่ขึน้ รอ้ย   1 (1,764,702.00) (2,479,173.00) 
      ด ง รอ้ย   1 171,597.00 2,837,939.00 

 มว้่าการวเิครา หน์ี้ไม่ไดค้ านึงการกร จายตวั บบเตม็รูป บบของกร  สเงนิสดทีค่าดหวงัภายใต้โครงการดงัก ่าว 
 ต่ได ้สดงปร มาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116  ห่งพร ราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ ศ  2535 บรษิัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ปร จ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ย   5 ของก าไรสุทธปิร จ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนส สมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จ มจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ย   10 ของทุนจดท เบยีน ส ารองตามกฎหมายดงัก ่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงนิปันผ ได ้

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้น  ว้ 
 
21. เงินปันผลจ่าย 

ที่ปร ชุมสามญัผู้ถือหุ้นปร จ าปี 2563 ของบรษิัทฯ เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 มมีติจ่ายเงนิปันผ ในอตัราหุ้น   
0.20 บาท รวมเป็นเงนิ 2  ้านบาท ซึ่งปรบั ดจากจ านวนเงนิปันผ ที่คณ กรรมการเสนอให้จ่ายตามมติที่ปร ชุม
คณ กรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 ในอตัราหุน้   0.50 บาท โดยก าหนดจ่ายวนัที ่
25 พฤษภาคม 2563 

ที่ปร ชุมสามญัผู้ถอืหุน้ปร จ าปี 2562 ของบรษิัทฯ เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 มมีติใหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผ จาก
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 2561 ในอตัราหุน้   0.70 บาท เป็นจ านวนเงนิ 7  า้นบาท ก าหนดจ่ายวนัที ่24 พฤษภาคม 2562 

 
22. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ า นกตาม กัษณ ทีส่ าคญั ปร กอบดว้ย - 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2563 ปี 2562 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 123,505,280.00 154,857,484.59 
ค่าตอบ ทนผูบ้รหิาร 23,718,751.00 29,114,398.00 
ค่าเวชภณัฑ ์  วสัดุทางการ พทย ์ 39,074,461.58 36,993,877.05 
ค่าใชจ้่ายฟอกไต 42,326,388.00 39,614,624.00 
ค่าเสือ่มราคา   ค่าใชจ้่ายตดัจา่ย 34,102,677.14 28,120,670.86 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3,908,579.37 3,073,758.51 

 
23. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี  ค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉ ีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคค ภายนอกทีอ่อกในร หว่างปี โดย สดง
การค านวณ ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2563 ปี 2562 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 1,635,559 18 17,339,059 75 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่าย  ว้ (หุน้) 10,000,000.00 10,000,000.00 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0 16 1.73 
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24.        การน าเสนอส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มู สว่นงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดค อ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บั   สอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงาน   ปร เมนิผ 
การด าเนินงานของสว่นงาน  ทัง้นี้  ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทั คอื กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทัฯ ด าเนินกจิการในสว่นงานธุรกจิเดยีว คอื ปร กอบธุรกจิสถานพยาบา     ซือ้ - ขายยา   เวชภณัฑ ์ดงันัน้ 
ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิเฉพา ในปร เทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มสีว่นงานทางภูมศิาสตร์
เพยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้ รายได ้ ก าไร    สนิทรพัยท์ัง้หมด ที ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัสว่นงานทางธุรกจิ   สว่นงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ ่าวไว ้

 
25. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ    พนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเ ีย้งชพีขึน้ตามพร ราชบญัญตักิองทุนส ารองเ ีย้งชีพ 
พ ศ  2530 โดยบรษิทัฯ    พนกังานจ จ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ย   2 - 6 ของเงนิเดอืน  
กองทุนส ารองเ ีย้งชพีนี้ บรหิารโดยบรษิทัห กัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพ ิ จ ากดั    จ จ่ายให ้ก่พนกังานเมื่อ
พนกังานนัน้ออกจากงานตามร เบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ  ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563     2562  
บรษิทัฯ  ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทนุเป็นจ านวนเงนิ 0.61  า้นบาท     2.81  า้นบาท ตาม  าดบั 

 
26. เครือ่งมือทางการเงิน 

ม ูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ   หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัม ูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นม ูค่าทีใ่ก เ้คยีง
กบัม ูค่าตามบญัช ี

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งดา้นการเงนิในดา้นต่างๆ ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นต าด (ซึง่ปร กอบดว้ย
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้)    ความเสีย่งดา้นสภาพค ่อง นโยบายการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ 
มุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนจากต าดการเงนิทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ไดโ้ดยใหม้ผี กร ทบดา้น บต่อ
ผ การด าเนินงานทางการเงนิน้อยทีส่ดุ 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ปร กอบดว้ย เงนิสด   รายการเทยีบเท่าเงนิสด  กูหนี้การคา้    กูหนี้
หมุนเวยีนอื่น สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เจา้หนี้การคา้   เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น เงนิกูย้มืร ย สัน้    เงนิกูย้มืร ย ยาวจาก
สถาบนัการเงนิ    หนี้สนิตามสญัญาเช่า บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงัก ่าว    มี
นโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ - 

26.1      ความเสีย่งดา้นเครดติ 

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งในการสญูเสยีทางการเงนิหาก กูคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามพนัธ 
สญัญาต่างๆ อนัเนื่องมาจากเครื่องมอืทางการเงนิ โดยความเสีย่งดงัก ่าวปร กอบดว้ย  กูหนี้การคา้    กูหนี้
หมุนเวยีนอื่น เงนิฝากกบัธนาคาร    เครื่องมอืทางการเงนิอื่น โดยความเสีย่งสงูสดุจากความเสีย่งดา้นเครดติมมี ูค่า
จ ากดัเท่ากบัม ูค่าตามบญัชทีี ่สดงอยู่ในงบ สดงฐาน การเงนิ  
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26. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.1.1     กูหนี้การคา้    ูกหนี้หมุนเวยีนอื่น (ต่อ) 

บรษิทัฯ บรหิารความเสีย่งโดยใชน้โยบาย   ขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้นิเชื่อเป็นไปอย่างเหมา สม    ไม่คาดว่า
จ มผี ขาดทุนทางการเงนิอย่างมสีาร ส าคญัจากการใหส้นิเชื่อทางการคา้ โดยบรษิทัฯ ไดต้ดิตามยอดคงคา้งของ กูหนี้
การคา้    กูหนี้อื่นอย่างสม ่าเสมอ  โดยด าเนินการขอหนงัสอืรบัรองดา้นเครดติ (Letters of credit) [หรอืการท าปร กนั
สนิเชื่อต่างๆ จากธนาคาร   สถาบนัการเงนิอื่นทีม่ชีื่อเสยีง    การจดัสง่สนิคา้ใหก้บั กูคา้รายใหญ่จ มกีารปร กนั
สนิเชื่อจากธนาคาร] อกีทัง้การใหส้นิเชื่อของบรษิทัฯ ไม่มกีารกร จุกตวัเนื่องจากบรษิทัฯ มฐีาน กูคา้ทีห่ ากห าย   มี
จ านวนมากราย 

บรษิทัฯ พจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบร ย เว ารายงาน โดยอตัราการตัง้ส ารองของผ ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จ เกดิขึน้ค านวณโดยพจิารณาจากอายุหนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าร ส าหรบัก ุ่ม กูคา้ทีม่รีปู บบของความเสีย่ง
ดา้นเครดติทีค่ า้ยค งึกนั บรษิทัฯ จดัก ุ่ม กูคา้ตามปร เภทของ กูคา้โดยพจิารณาจาก ษัณ ของธุรกจิ กูคา้รวมถงึ
การมหีนงัสอืรบัรองดา้นเครดติ (Letters of credit)    การท าปร กนัสนิเชื่อต่างๆ การค านวณผ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจ เกดิขึน้ค านึงถงึผ ของความน่าจ เป็นถ่วงน ้าหนกั ม ูค่าของเงนิตามร ย เว า   ขอ้ม ูสนบัสนุน
ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืทีม่อียู่ ณ วนัทีร่ายงาน  โดยเป็นขอ้ม ูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนั   การ
คาดการณ์สภาว เศรษฐกจิในอนาคต ทัง้นี้ หนงัสอืรบัรองดา้นเครดติ (Letters of credit)    การท าปร กนัสนิเชื่อต่าง ๆ 
ถอืเป็นสว่นหนึ่งของ กูหนี้การคา้   น ามาใชใ้นการค านวณการดอ้ยค่าดา้นเครดติ 

26.1.2    เครื่องมอืทางการเงนิ   เงนิฝากธนาคาร 

ฝ่ายบรหิารเงนิของบรษิทัฯ บรหิารความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัยอดคงเห อืกบัธนาคาร   สถาบนัการเงนิตาม
นโยบายบรหิารเงนิของบรษิทัฯ โดย งทุนเฉพา เงนิฝากปร จ ากบัธนาคารคู่สญัญาทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ว้เท่านัน้   อยู่
ในวงเงนิการ งทุนทีก่ าหนดใหก้บัคู่สญัญา ต่  ราย [โดยธนาคารทีเ่ป็นคู่สญัญาตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
ดา้นเครดติโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติในร ดบัสาก หรอืหนึ่งในสองของธนาคารชัน้น าของปร เทศ] 
โดยวงเงนิในการ งทุนจ ถูกสอบทาน   ปรบัปรุงต อดปี การก าหนดวงเงนิดงัก ่าวเป็นการช่วย ดความเสีย่งจากการ
กร จุกตวัในการ งทุน    ดความสีย่งจากการขาดทุนทางการเงนิอนัอาจเกดิขึน้จากการผดินัดช าร ของคู่สญัญา 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งดา้นเครดติของตราสารหนี้ในปรมิาณจ ากดัเน่ืองจากคู่สญัญาเป็นธนาคารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื
ดา้นเครดติทีอ่ยู่ในร ดบัสงูซึง่ปร เมนิโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติในร ดบัสาก  

26.2      ความเสีย่งดา้นต าด 

26.2 1    ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัจากเงนิฝากธนาคารทีม่อีตัราดอกเบีย้ อนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากธนาคาร 
สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เงนิกูย้มืร ย สัน้   เงนิกูย้มืร ย ยาวจากสถาบนัการเงนิ    หนี้สนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัย์
ทางการเงนิ   หนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ งตามอตัราต าดหรอือตัราดอกเบีย้
คงทีท่ีใ่ก เ้คยีงกบัอตัราต าด ซึง่ความผนัผวนจากอตัราดอกเบีย้อาจสง่ผ กร ทบต่อผ ปร กอบการทางการเงนิของ
บรษิทัฯ  

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย โดยการจดัหาเงินกู้ยืมที่มีทัง้อตัราดอกเบี้ยตามอตัราคงที่   อตัรา
ดอกเบีย้ตามอตัราผนั ปรในสดัส่วนทีเ่หมา สม โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการรกัษาสมดุ ร หว่าง ห ่งทีม่ากบัการใช้
เงนิทุนโดยหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราคงที่ 
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26. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.2 1    ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563     2562 สนิทรพัยท์างการเงนิ   หนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัสามารถ
จดัตามปร เภทอตัราดอกเบีย้    ส าหรบัสนิทรพัย ์  หนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถ ยกตามวนัที่
ครบก าหนด หรอื วนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ไดด้งันี้.- 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัย ์  หนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัปร เภทตามอตัราดอกเบี้ย ไดด้งันี้ - 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ ง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาต าด   รอ้ย  (ต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด   รายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 9,1 6,6 1 15 7,143,631.17 16,270,272.32 0.05 - 0.50 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น 15,000,000.00 - - - 50,290,673.35 65,290,673.35 1.10 - 1.90 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม ่
   หมนุเวยีนอื่น -  5,000,000.00 - - - 25,000,000.00 1.45 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   ไมห่มนุเวยีนทีไ่มใ่ช ่
   เงนิสดทีเ่ป็นห กัปร กนั - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 0.05 
หน้ีสินทางการเงิน        

   เงนิกูย้มืร ย สัน้จากสถาบนั การเงนิ 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 2.00 
เงนิกูย้มืร ย ยาวจาก        
   สถาบนัการเงนิ - - - 80,805,000.00 - 80,805,000.00 MLR - 2.50 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 1,531,345.96 7,962,453.78 3,928,964.39 - - 13,422,764.13 5.10 

 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ ง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาต าด   รอ้ย  (ต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด   รายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 5,672,739.46 9,206,945.22 14,879,684.68 0.10 - 0.40 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น 10,000,000.00 - - - 15,030,044.78 25,030,044.78 1.55 
สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 1.90 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   ไมห่มนุเวยีนทีไ่มใ่ช ่
   เงนิสดทีเ่ป็นห กัปร กนั - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 0.375 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - - - 2,663,726.13 - 2,663,726.13 MOR 
เงนิกูย้มืร ย ยาวจาก        

สถาบนัการเงนิ - - - 51,545,000.00 - 51,545,000.00 MLR - 1.25 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 940,383.54 - - - - 940,383.54 6.70 
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26. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.3      ความเสีย่งดา้นสภาพค ่อง 

บรษิทัฯ ต้องการสภาพค ่องเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการคา้ของ ต่  บรษิทั ซึง่ ต่  บรษิทัมคีวาม
รบัผดิชอบในการรกัษาร ดบัเงนิสด   การพจิารณาเพิม่วงเงนิเครดติทัง้ในส่วนของภายในบรษิทัฯ     กบัสถาบนั
การเงนิอื่น  เพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพค ่องทีต่อ้งการ โดยตอ้งอยู่ภายใต ้นวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ  

ราย  เอยีดการครบก าหนดช าร ของหนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธข์องบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
ซึง่พจิารณาจากกร  สเงนิสดตามสญัญาทีย่งัไม่คดิ ดเป็นม ูค่าปัจจุบนั สามารถ สดงไดด้งันี้ - 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (หน่วย : บาท) 
  
 หมายเหตุฯ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 

       
      เงนิกูย้มืร ย สัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 - 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 

เจา้หนี้การคา้   เจา้หนี้อื่น 17 - 42,387,081.33 - - 42,387,081.33 
      เงนิกูย้มืร ย ยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 - 35,240,000.00 45,565,000.00 - 80,805,000.00 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 12.2 - 1,531,345.96 7,962,453.78 3,928,964.39 13,422,764.13 

     รวม  - 89,158,427.29 53,527,453.78 3,928,964.39 146,614,845.46 

 
26.4      ม ูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

เน่ืองจากสนิทรพัย ์  หนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จดัอยู่ในปร เภทร ย สัน้    เงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้
ใก เ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในต าด บรษิทัฯ จงึปร มาณม ูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์  หนี้สนิทางการเงนิใก เ้คยีงกบั
ม ูค่าตามบญัชทีี ่สดงในงบ สดงฐาน การเงนิ 

ม ูค่าตามบญัช ี  ม ูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์  หนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัต่อไปนี้.- 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (หน่วย : บาท) 

 ม ูคา่ตามบญัช ี

 ม ูคา่ยุตธิรรม ม ูคา่ยุตธิรรม ราคาทนุตดั
จ าหน่าย 

 
 

  

 

ผา่นก าไรหรอื
ขาดทนุ 

ผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็

อื่น รวม ม ูคา่ยุตธิรรม 
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด   รายการเทยีบเทา่เงนิสด - - 16, 70, 7  3  16, 70, 7  3  16,270,272.32 
 ูกหนี้การคา้    ูกหนี้หมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ - - 21,830,215.50 21,830,215.50 21,830,215.50 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น 30,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 65,000,000.00 65,290,673.35 
สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - - 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 
สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนทีไ่มใ่ชเ่งนิสด 
   ทีเ่ป็นห กัปร กนั - 

 
- 

 
5,020,000.00 5,020,000.00 5,020,000.00 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 30,000,000.00 20,000,000.00 83,120,487.82 133,120,487.82 133,411,161.17 

หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี  เงนิกูย้มืร ย สัน้ 
จากสถาบนัการเงนิ - 

 
- 

 
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

เจา้หนี้การคา้   เจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - 42,387,081.33 42,387,081.33 42,387,081.33 
เงนิกูย้มืร ย ยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 80,805,000.00 80,805,000.00 80,805,000.00 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 13,422,764.13 13,422,764.13 13,422,764.13 

รวมหนี้สนิทางการเงนิ - - 146,614,845.46 146,614,845.46 146,614,845.46 
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26. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.4      ม ูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัย ์  หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัม ูค่าดว้ยม ูค่ายุตธิรรม  ยก สดงตาม  าดบัชัน้ของม ูค่ายุตธิรรม 
ดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 ร ดบั 1 ร ดบั 2 ร ดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น     
    เงนิ งทุนในกองทุนเปิด 50, 90,673 35 - - 50, 90,673 35 

 
   หน่วย : บาท 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 ร ดบั 1 ร ดบั 2 ร ดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น     
    เงนิ งทุนในกองทุนเปิด 15,030,044.78 - - 15,030,044.78 

ในร หว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ ไม่มกีารโอนรายการร หว่าง  าดบัชัน้ของม ูค่ายุตธิรรม 

บรษิทัฯ มวีธิกีาร   สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการปร มาณม ูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้.- 

- สนิทรพัย์   หนี้สนิทางการเงนิที่จ ครบก าหนดในร ย เว าอนัสัน้ ได้ ก่  เงนิสด   รายการเทยีบเท่าเงินสด 

 ูกหนี้การคา้    ูกหหนี้หมุนเวยีนอื่น เจา้หนี้การคา้   เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น    เงนิเบกิเกนิบญัช ี  เงนิกู้ยมื

ร ย สัน้  สดงม ูค่ายุตธิรรมโดยปร มาณตามม ูค่าตามบญัชทีี ่สดงในงบ สดงฐาน การเงนิ  

- เงนิกูย้มืร ย ยาวทีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราใก เ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในต าด  สดงมู ค่ายุตธิรรมโดยปร มาณตาม

ม ูค่าตามบญัชทีี ่สดงในงบ สดงฐาน การเงนิ 

 
27. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

บรษิทัฯ มภีาร ผกูพนั   หนี้สนิทีอ่าจจ เกดิขึน้ ดงันี้ - 

27.1   บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีอ่าจจ เกดิขึน้จากการใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสอืค ้าปร กนั ดงันี้ - 

 หน่วย : บาท 
ปี 2563 ปี 2562 

การใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  - 1,200,000.00 
การใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์วทิยุกบัส านกังานบรกิารโทรคมนาคมอดุรธานี 20,000.00 20,000.00 
รวม   20,000.00 1,220,000.00 
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27. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

27.2    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563     2562 บรษิทัฯ มภีาร ผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงานร ย ยาว โดยมรีาย  เอยีดดงันี้ -  

ราย  เอยีด ผูใ้หเ้ช่า ร ย เว าการเช่า 
อตัราค่าเช่าต่อเดอืน  
(หน่วย : บาท) 

สญัญาบ ารุงรกัษาเครื่องมอื พทย ์ บรษิทัอื่น 3 ปี 27,641.67 
สญัญาเช่าเครื่องมอื พทย ์ บรษิทัอื่น 5 ปี 38,520.00 

 
ค่าเช่า   ค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายช าร ในอนาคตตามสญัญา มดีงันี้ - 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2563 ปี 2562 

ไม่เกนิ 1 ปี 793,9 0 00  07,750 00 
เกนิ 1 ปี ไม่เกนิ 5 ปี 1,105, 88 33 - 

รวม 1,899,  8 33  07,750 00 

27 3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563     2562 บริษัทฯ มีภาร ผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจากสญัญาปรบัปรุงอาคาร   จดัซื้อ
เครื่องมอื พทย ์เป็นจ านวนเงนิ 0.15  า้นบาท     7.86  า้นบาท ตาม  าดบั  

 
28.         การบริหารจดัการทุน  

วตัถุปร สงคห์ กัในการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
   การด ารงไว ้ซึง่โครงสรา้งทุนทีเ่หมา สม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563     2562 ในงบการเงนิ สดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 0.48 : 1     0.36 : 1 ตาม  าดบั 
 
29.         การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ี ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณ กรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 
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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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