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สาส์นจากประธานบริษัทฯ 

 
สวัสดคีรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีนับถือ, 
 
 ปี 2565 ที ่ผ ่านมาเป็นปีที ่โรงพยาบาลเราได้ค้นพบบทบาทใหม่ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติ และทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว เราพบว่าระหว่างที่ประเทศไทยเผชิญหน้ากับการระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่รุนแรง
และแพร่อย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั้น ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อดูแลผู้ป่วย
ของเราร่วมกัน และระดับของความยืดหยุ่นและความรวดเร็วที่โรงพยาบาลต้องมีในการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่หลากหลายและ
จำนวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บนข้อจำกัดของทรัพยากรบุคลากรทางการแพทย์ และยา เวชภัณฑ์ ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายของ
โรงพยาบาลตลอดปี 2565 
 ด้วยปรัชญาการบริหารของโรงพยาบาลที่ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง โรงพยาบาลของเราได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆตลอดปี ได้
อย่างราบรื่น บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรสนับสนุนทุกท่าน ให้ความร่วมมือ และพัฒนาตนเอง 
เสียสละตนเอง ซึ่งด้วยความร่วมมือร่วมใจนี้เองที่ทำให้โรงพยาบาลของเราสามารถให้บริการผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างมาก อย่าง
ปลอดภัยและผู้รับบริการพึงพอใจ 
 ในฐานะที่เป็นประธานบริษัท กระผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเราอย่างดีเสมอมา ขอยืนยันว่า
ทีมงานของโรงพยาบาลจะดูแลรักษาผู้ป่วยของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราให้หายจากป่วย เพื่อความสุข
และความมั่นคงของบริษัทฯของเรา ขอบคุณครับ    
 
 

                                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                   
 
                                                                               (รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล) 
                                                                            ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                                                                                  บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 
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ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุม่บริษัท 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจโรงพยาบาลโดยกลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุล  เมื่อปี 2528 โดยได้
รวบรวมกลุ่มแพทย์เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 25 เตียง ต่อมาในปี 2533 ได้ขยายและจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลขนาด 
100 เตียงจนปัจจุบัน และในปี 2539 บริษัทฯได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 100 
ล้านบาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท 

 
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ของบริษัทฯ  

วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ส่งมอบคุณภาพชีวิตที ่ดีให้กับผู ้ป่วย บุคลากร และชุมชน ด้วยบริการการ
รักษาพยาบาลที่คุ้มค่า เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำโรงพยาบาลคุณภาพสู่ลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว) 

พันธกิจ  1. เราพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการรักษาพยาบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ไทย-ลาว 
 2. โรงพยาบาลเอกชนตติยภูมิ มีมาตรฐานการรักษาระดับสากลและบริการด้วยใจอย่างคนในครอบครัว 

3. เราสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้ผู้รับบริการ บุคลากร และชุมชน ได้รับแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง จากทุกบริการของโรงพยาบาล 

 4. เราดูแลใส่ใจบุคลากร อย่างคนในครอบครัว และสร้างคนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ 
เป้าประสงค์  

• เป็นองค์กรที่มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 
• ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอยา่งต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน (รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ) ตาม

มาตรฐานสากล และผู้รับบริการประทับใจและบอกต่อ 
• เจ้าหน้าท่ีมสีุขภาพดี มจีริยธรรม มีสมรรถนะและผูกพันกับองค์กร 
• ดูแลชุมชนและสังคมใหม้ีสุขภาพดแีละปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ 
• สร้างความไว้วางใจในช่ือวัฒนา เป็นองค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ 
• เพิ่มศักยภาพการให้บริการโรคอยา่งครอบคลุมเป็นองค์รวมโดยการบูรณาการสหสาขาวิชาชีพ 
• สร้างเสริมความผูกพันบุคลากร และพัฒนาสมรรถนะ เติบโตไปกับองค์กร 
• ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแก่สังคมและชุมชน 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
• อำนาจในการควบคุมบริษัทในปีท่ีผ่านมา 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษทั 
• ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผา่นมา 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการ ประกอบธุรกจิ 
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• การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือ การประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นในช่วง 3 ปี ท่ี
ผ่านมา 
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจัดการ  

• บริษัท มีผลติภณัฑ์ใหม่ในปี 2565 คือ ให้บริการตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ RT-PCR และ ATK และตรวจหาเช้ือ
มะเร็งปากมดลูก HPV แบบ PCR และเปดิให้บริการหอผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเช้ือ
โรคโควดิ-19 และให้บริการกักตัวผู้ป่วยตดิเช้ือโควิด-19 
 

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
(1) การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ 
     ไม่มีการระดมทุนในปีท่ีผ่านมา 
(2) กฎหมายท่ีใช้บังคับกับตราสารหนี้ 
     ไม่มีการระดมทุนในปีท่ีผ่านมา 
 

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื ่อนไขการอนุญาตของ
สำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) 

ไม่มีข้อผูกพันท่ีบริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของ
สำนักงาน และ/หรือเง่ือนไขการรบัหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพยฯ์  

 
1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

• ชื่อบริษัทวัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง ภายใต้
ช่ือโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น – วัฒนา  เริ่มเปิดบริการเมื่อปี 2528  

• สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
41000  

• ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล 
• เลขท่ีทะเบียนบริษัท 0107537002095  
• โทรศัพท์ 0-4221-9888 โทรสาร 0-4224-1956   
• E-mail  Address : admin@wattanahospital.net   
• Website : www.wattanahospital.net   
• จำนวนและชนิดของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท บริษัทมทีุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยเรียกชำระแลว้ 

100 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจำนวน  10,000,000 หุ้นละ 10 บาท 
• จำนวนและชนิดของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลที่บริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นท่ี

จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น  - ไม่มี –  
 
 
 

mailto:admin@wattanahospital.net
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผู้ป่วย 

แยกรายได้ตามประเภทผู้ป่วย (ล้านบาท) ปี 2565 % ปี 2564 % ปี 2563 % 
ผู้ป่วยนอก 248.198 47.2% 211.163 64.5% 166.085 54.3% 
ผู้ป่วยใน 353.714 67.5% 153.377 46.8% 177.067 57.9% 
รายได้อื่นๆ 6.846 1.6% 4.953 1.5% 1.116 0.3% 
ส่วนลดจ่าย -85.324 -16.3% -41.842 -12.8% -38.358 -12.5% 
รายได้รวม 523.434 100% 327.650 100% 305.910 100% 

 
1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 
     โรงพยาบาลเปิดให้บริการทุกแผนกหลัก ได้แก่ แผนกสูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, อายรุกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัล

กรรมกระดูก, ศลักรรมประสาทและสมอง ฯลฯ 
(ก) ลักษณะบริการผู้ป่วยนอกคือการให้บริการทั้งผู้รับบริการที่เจ็บป่วย คือการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์ พยาบาล ตรวจ

วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และทางรังสีวิทยา การให้การรักษาประกอบด้วยการให้ยา, กายภาพบำบัด, ฟอกไต, ทันตก
รรม เป็นต้น และผู้รับบริการที่ไม่เจ็บป่วยคือการตรวจสุขภาพประจำปีและการให้การส่งเสริมสุขภาพออกหนว่ยต่างๆ 
ซึ่งประกอบด้วยการวินิจฉัยและให้คำแนะนำโดยแพทย์ พยาบาล ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติและทางรังสีวิทยา การ
ให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เป็นต้น 

(ข) ลักษณะบริการผู้ป่วยใน ประกอบด้วยการรักษาต่างๆในสถานะผู้ป่วยนอกแล้ว แพทย์มีความเห็นต้องรักษาต่อเนื่องค้าง
คืนในโรงพยาบาล โดยแบ่งระดับความรุนแรงเป็นท่ัวไป และวิกฤติ  

 
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ 

• นโยบายการตลาดในปีท่ีผ่านมา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
ธุรกิจในรูปแบบเดิม บริษัทได้ปรับตัวทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและสังคม ซึ่งในปี 2565 การ
ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีการแพร่ระบาดรุนแรงในประเทศไทยเป็นช่วงๆตลอดทั้งปี โดยภาครัฐให้ความสนับสนุน
การเข้ารับยาและรักษาตัวของผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการต่างๆเพื่อให้การบริการอย่างทั่วถึง เช่น 
โครงการ UCEP COVID และ เจอ แจก จบ และการคัดกรองตรวจหาเช้ือโควิด-19 
การให้บริการที่ครบถ้วนครบทุกสิทธิการรักษาสำหรับผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลมีผู้รับบริการทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในเพิ่มมากขึ้นในปี 2565 

• กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท 
จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ บริษัทพัฒนาบริการและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทได้
อย่างทันท่วงที เช่น 
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• Covid Screening Center: เป็นศูนย์ตรวจหาเช้ือโควิด-19 ที่แยกจากอาคารโรงพยาบาล สะดวก และปลอดภยั
สำหรับผู้ที่สงสัยติดเช้ือโควิด-19  

• Covid Vaccination Center: เป็นบริการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื ่องจากบริษัทจัดบริการใน
โรงพยาบาลมีแพทย์ พยาบาลประจำศูนย์ แยกพื้นที่ให้บริการอย่างสะดวกสบาย มีช่องทางการซื้อวัคซีนแบบ
ออนไลน์ พร้อมนัดหมายทางออนไลน์ หรือ Hotline 

• Covid Ward: เป็นบริการผู้ป่วยในที่เน้นการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด โดยแบ่งโซนหอผู้ป่วยที่แยกจากหอผู้ป่วย
ปกติ ทำให้มั่นใจว่ามีการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทให้บริการทั้ง
ผู้ป่วยสิทธิ ucep-covid และสิทธิประกันชีวิต 

• Insurance services: บริษัทให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันชีวิตทั้งในประเทศและประกันต่างประเทศ โดย
จัดบริการเบิกจ่ายตรง ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย เพื่อเพิ่มการเข้ารับบริการของผู้ป่วย 

• Wattana Cuisine: บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความอยู่ดีมีสุขของผู้ป่วยช่วงเข้ารับบริการของโรงพยาบาล จึง
พัฒนาเมนูอาหารที่มีหลากหลายและรสชาติที่ถูกปากผู้รับบริการ 

• กลุ่มลูกค้า 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน ส่วนใหญ่มาจากในจังหวัด และมีส่วนท่ีเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาคือ
กลุ่มชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง และชาวต่างชาติจาก สปป.ลาว บริษัทเน้นการตลาด
ต่อเนื่องกับลูกค้ารายเก่าให้กลับมาใช้บริการซ้ำ และขยายสู่รายใหม่จากการแนะนำบอกต่อ และจากการได้รับความ
เช่ือมั่นในคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม  

• แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 
-ด้านการรักษาพยาบาล แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (โรคเรื้อรังและโรค 
ทั่วไป) 

-ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นผู้มาตรวจสุขภาพประจำปี,ตรวจ 
สุขภาพเข้าทำงาน, ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ, รับวัคซีนป้องกันโรคทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

-ด้านการฟื้นฟูสภาพ แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าฟ้ืนฟูสภาพแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน  

• แบ่งตามเช้ือชาติและภมูิลำเนา 
แบ่งเป็นลูกค้าคนไทยเป็นส่วนใหญ่ และต่างชาติเป็นส่วนน้อย ซึ่งชาวต่างชาติที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติที่มีภูมลิำเนาอยู่ในสปป.ลาว 

• แบ่งตามสิทธิการรักษาพยาบาล 
แบ่งเป็นลูกค้าชำระเงินสด และใช้ประกันชีวิต 

• ช่องทางการจำหน่าย 
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีเข้ามาเอง กับผู้ป่วยท่ีรถพยาบาลไปรับจากบ้าน หรือมีรถพยาบาลมาส่งที่โรงพยาบาล 
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(ข) สภาพการแข่งขนั 
จำนวนประชากรของจังหวัดอุดรธานีจากศูนย์ข้อมูลประเทศไทยรายงานที่จำนวน  1,275,347 คน และมีประชากร

แฝงในรูปของชาวต่างชาติที่พำนักใน สปป.ลาว เข้ามาใช้จ่ายในจังหวัดอุดรธานีอีกประมาณ 830,000 คนต่อป ีในภาพรวม
แล้วมีประชากรจำนวนประมาณ 2 ล้านคนท่ีมีความต้องการใช้บริการ ทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  
 ในด้านการรองรับความต้องการทางสาธารณสุขน้ัน ขณะนี้มีโรงพยาบาลรัฐบาล ขนาดใหญ่อยู่ในจังหวัดจำนวน สอง
โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  และโรงพยาบาลเอกชน อีกหลายแห่ง 
(รายละเอียดตามตารางด้านล่าง) รวมจำนวนเตียง ทั้งสิ้นประมาณ 2,043 เตียง ซึ่งปัจจุบันยัง เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค 

2565 จังหวัด จำนวน 
(เตียง) 

ร้อยละ 

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี (รพ.รัฐบาล) 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศลิปาคม (รพ.รัฐบาล) 
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น -วัฒนา (รพ.ของบริษัท) 
โรงพยาบาลเอกอุดร   
โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดรธาน ี
โรงพยาบาลหนองคาย - วัฒนา  
โรงพยาบาลขอนแก่นราม 
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น 
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 

อุดรธาน ี
อุดรธาน ี
อุดรธาน ี
อุดรธาน ี
อุดรธาน ี

หนองคาย 
ขอนแก่น 
ขอนแก่น 
ขอนแก่น 

924 
200 
100 
100 
200 
100 
199 
103 
117 

45.23 
9.79 
4.89 
4.89 
9.79 
4.90 
9.74 
5.04 
5.73 

รวม  2,043 100.00 
ที่มา : สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

การมีสินค้าทดแทน เช่นการแพทย์ทางเลือกหรือการซื้อยาทานเอง มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผลลัพธ์ในการรักษา
สุขภาพด้วย สินค้าทดแทนอ่ืนๆนั้นไม่เป็นที่น่าเชื่อถือแต่อย่างใด  

ภาวะการตลาดและการแข่งขันข้างต้นของตลาดย่อยที่บริษัทแข่งขันอยู่คือการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชน
ในพื้นที ่ 

ภาวะการตลาดและการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดทีบ่ริษัทตั้งอยู่นั้น มีโรงพยาบาลเอกชนท่ีเป็นคู่แข่ง
อยู่ 2 ราย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร (ขนาด 200 เตียง) และ โรงพยาบาลเอกอุดร (ขนาด 100 เตียง) มีการแบ่ง 
segment ของตลาดที่ชัดเจน คือโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นในจังหวัดอุดรธานีล้วนกำหนดเป้าหมายที่ลูกค้า กลุ่มบน แต่
บริษัทกำหนดเป้าหมายที่ลูกค้ากลุ่มกลางถึงบน ทำให้การแข่งขันเกิดขึ้นในการขยายจำนวนลูกค้ากลุ่มบนนั่นเอง ในปีที่
ผ่านมาการแข่งขันดังกล่าวมีระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการขยายตัวของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาในจังหวัดซึ่งเป็นที่
ยอมรับในกลุ่มบน ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยเพิ่มความเช่ือมั่นผ่านระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองระดับประเทศพร้อมกับการใช้กลไลราคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต้นทุนทำให้สามารถมีความยืดหยุ่นด้านราคาได้มากกว่าคู่แข่ง  
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

• บุคลากรทางการแพทย์ 
  บุคลากรทางการแพทย์จัดเป็นกลุ่มบุคลากรที่หายากและต้องใช้เวลาในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้เกิด
ความพร้อมให้บริการ ดังนั้นการสำรองอัตรากำลังไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น โรงพยาบาลไม่สามารถลดหรือเพิ่ม
จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ได้ตามจำนวนผู้รับบริการโดยตรง  

   การเพิ่มสาขาให้บริการต้องทำพร้อมกันกับการเตรียมบุคลากรซึ่งอาจได้มาจากการสรรหาหรือการเพิ่มพูน
ทักษะแก่บุคลากรที่อยู่เดิม 
  พบปัญหาการย้ายงานที่สูงของบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเป็นที่ต้องการจึงทำให้การย้ายงานทำได้
ง่าย และส่งผลกระทบต่อการบริหารอัตรากำลังของบุคลากรกลุ่มนี้ 

 

• การจัดหายาและเวชภัณฑ ์
   ยาและเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่ซื้อภายในประเทศ แต่เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ต่างจังหวัดทำให้ต้องมีการสำรอง

สินค้ายาและเวชภัณฑ์ในปริมาณที่สูงกว่าเล็กน้อย พบว่าปัจจุบันระบบการส่งสินค้าของบริษัทผู้จำหน่ายทำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสร้างความมั่นใจและสามารถลดปริมาณการสำรองคลังสินค้าได้บ้าง 

 

• การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
   อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ส่วนใหญ่ผลิตในต่างประเทศแต่มีบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศ  

โรงพยาบาลเลือกซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งบางครั้งไม่ใช่ทางเลือกที่ราคาถูกที่สุด 
เสมอไป แต่เน้นคุณภาพและการบริการบำรุงรักษาหลังการขาย ซึ่งต้องคำนึงถึง Downtime ที่สั้นที่สุด และการที่อยู่
ต่างจังหวัด ต้องเลือกบริษัทท่ีสามารถให้บริการในต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาการจัดส่งส่วนใหญ่ประมาณ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือและแหล่งผลิต 
 

• ปริมาณการให้บริการ 
              จำนวนผู้ป่วยท้ังนอกและในมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี 2565  ตามตารางด้านล่าง 

ผู้ป่วยใน 2565 2564 2563 
จำนวนเตียงจดทะเบียน 100 100 100 
จำนวนเตียงท่ีพร้อมให้บริการ 88 88 74 
อัตราความสามารถในการให้บริการ (ร้อยละ) 88 88 74 
จำนวนวันนอนที่พร้อมให้บริการ (วันนอน) 32,120 32,120 27,010 
จำนวนวันนอนที่ใช้บริการ (วันนอน) 24,173 9,364 10,921 
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ) 75 29 40 

 

ผู้ป่วยนอก 2565 2564 2563 
ความสามารถในการให้บริการต่อวัน (คน) 500 500 300 
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน (คน) 338 333 111 
อัตราเฉลี่ยการใช้บริการ (ร้อยละ) 68 67 37 
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(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

• ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก 
ลักษณะสำคญัของทรัพย์สินถาวรหลักท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจคืออาคารโรงพยาบาลและเครือ่งมือแพทย์  

ตามรายละเอียดในตาราง 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ลบ.) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน จำนวน 14 แปลง เนื้อที่รวม 5-1-
57.2 ไร่ พร้อมอาคารโรงพยาบาล จำนวน 
3 หลัง ตั ้งอย ู ่ เลขที ่  70/7-8 ถนนศุภกิจ
จรรยา  ตำบลหมากแข ้ง อำเภอเม ือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

บริษัทเป็นเจ้าของ 288.602 ม ี7 แปลงท่ีติด 
จำนอง กับ
สถาบันการเงิน
มูลค่า 135 ล้าน
บาท 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ บริษัทเป็นเจ้าของ 17.327 ไม่มภีาระผูกพัน 
 

• นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

• การได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สิน 
-ไม่มี- 
 

(5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือชิ้นงาน ที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบงาน 

-ไม่มี - 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
-ไม่มีกลุ่มบริษัท-  

 
1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทีม่ีสิทธิออก

เสียงของบริษัทดังกล่าว ให้เหตุผลประกอบ 
-ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม- 
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1.3.3 ผู้ถือหุ้น 
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่

  (ก) รายชื่อผู้ถือหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นในปจัจบุัน ดังนี้ 
 9 กุมภาพันธ ์2566 
  จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกุล 2,496,192 24.96 
2 นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 1,587,250 15.87 
3 นางวัลลีย์ สังข์ศิริ 1,110,800 11.11 
4 นางสาวพัลลภา วิทยากร 1,017,000 10.17 
5 นายพิพัฒน ์  ตั้งสืบกุล 807,282 8.07 
6 นางสาวมนต์ทิชา อัชชพันธ ์ 495,000 4.95 
7 นางสาวอรวรรณ เอื้ออัมพร 491,675 4.92 
8 นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล 462,010 4.62 
9 นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง 460,300 4.60 
10 นายสิทธิชยั อังกลมเกลยีว 270,000 2.70 

                    หมายเหต ุ ข้อมูลรายงานการกระจายหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2566 

 
(ข) กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
1. กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุล 5,885,559 58.86 
นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกุล 2,496,192 24.96 
นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 1,587,250 15.87 
นายพิพัฒน ์ตั้งสืบกุล 807,282 8.07 
นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล 462,010 4.62 
นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง 460,300 4.60 
นายอัจฉระ จังศิริวัฒนธำรง 72,525 0.73 
2. นางวัลลีย์ สังข์ศิริ 1,110,800 11.11 
3. นางสาวพัลลภา วิทยากร 1,017,000 10.17 
4. นางสาวมนต์ทิชา อัชชพันธ ์ 495,000 4.95 
5. นางสาวอรวรรณ เอื้ออัมพร 491,675 4.92 
6. นายสิทธิชยั อังกลมเกลยีว 270,000 2.70 
7. นางสาวสุนิศา ชุตินธร 160,300 1.60 
8. นางสาวชนิดา วิชัยยะ 105,700 1.06 
9. นายบุญเลิศ จังศิริวัฒนธำรง 64,000 0.64 
10.นาย ไพศาล ห์ลีละเมยีร 35,400 0.35 
11. อื่นๆ 364,566 3.65 

รวม 10,000,000 100.00 
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(2) หากเป็น holding company ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัด้วย 
-ไม่เป็น holding company- 

 
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholders’ agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอ

ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และอธิบายสาระสำคัญท่ีมีผลต่อการดำเนินงาน 
-ไม่มี- 

 
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทนุชำระแล้ว 

1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว/ จำนวนหุ้น 
บริษัท จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand, SET) บรษิัทมีทุนจด

ทะเบียน 100 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท 
 

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบุริมสิทธ ิ
-ไม่มี- 

 
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 

-ไม่มี- 
 
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว
ของบริษัทฯหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ ดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ 
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล ให้นำปัจจัยต่างๆที่สำคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ  

  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น  และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตาม
ความเหมาะสม 

 

   ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 
ปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น 1.83 1.69 1.73 0.16 0.88 10.01 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.70 0.70 0.20 - 0.35 4.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสทุธิ (%) 38% 41% 12% N/A 40% 40% 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

1) บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรบัได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและ
การตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ 

2) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท มีความรับผิดชอบในการระบ ุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ รวมทั้งร่วมกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจดัการความเสี่ยงดังกล่าว 

3) ความเสีย่งท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทท้ังหมด ต้องได้รับการดำเนินการดังนี ้

• ระบุความเสี่ยงทันที 

• ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

• จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ (ตามคู่มือความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงาน) โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

• ติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัท ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
4) ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก รวมถึง 

sentinel event ทั้งหมดต้องรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  
 

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกจิของบริษัท 
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

(ก) ความเสี่ยงจากการวิกฤติเศรษฐกิจ อันส่งผลมาจากสงครามรัสเซีย ยูเครนที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2565 จนปัจจุบัน ทำให้
ราคาเชื้อเพลิงของโลกสูงขึ้น ประกอบกับการปรับเพิ่มดอกเบี้ยภาครัฐอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้อัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ้นตามลำดับ ปีที่ตามมาจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประชาชนมีกำลังซื้อลดลงส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
บริการโรงพยาบาลเอกชน 

(ข) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯหากมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพของประชาชน อาจส่งผลกับรายได้ของบริษัทฯ 

(ค) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน แพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่  
ขาดแคลน โดยเฉพาะบริษัทฯ ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดทำให้การจัดหาและคัดสรรแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพมี
ข้อจำกัด 

 
2.2.2 ความเสี่ยงที่มีผลต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

(ก) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญม่ากกว่า 50% 
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุลถือหุ้นในบริษัทจำนวน 5,885,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

58.86 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจึงทำให้กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุล สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติใน เรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฏหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนด ต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น         
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(ข) ความเสี่ยงจากการทีหุ่้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย 
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 418 ราย และมีหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 1,986,641 หุ้น หรือร้อยละ 19.87 ทำให้การซื้อขาย
เปลี่ยนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนักและ ผู้ลงทุนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึง เพื่อการซื้อขายได้ปกติ ดังนั้นผู้ถือ
หุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถ ขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ  

 
ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีการกำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ต้องมีสัดส่วนของหุ้น Free Float ไม่น้อยกว่า 15% ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว และต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 
150 ราย  

 
2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

-ไม่มี- 
 

2.2.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(ก) ความเสี่ยงจากการรับชำระหนีล้่าช้า 

เนื่องจากในสองสามปีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มของลูกค้าใช้สิทธิการรักษาแบบประกันเพิ่มมากขึ้นมาก ทำให้จำนวนยอดหนี้
เพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสทำให้การรับชำระล่าช้าซึ่งจะส่งผลกระทบกับกระแสเงินสด ของบริษัทฯ และเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดหนี้สูญตามมา 

 
(ข) ข้อพิพาททางกฎหมาย โรงพยาบาลอาจมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสยีหายจากบริการทางการแพทย์ 
 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีเพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการ ด้วยการคำนึงถึง
ความรับผิดชอบและการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมมุ่งสู่การยกระดับ
การพัฒนาอย่างยั ่งยืนที่แท้จริง ด้วยการผนวกการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำเนินงานในทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวต่อไปในอนาคต 

 
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
- ลักษณะห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (value chain) ที่แสดงถึงความสมัพันธ์ของผู้มสี่วนได้เสียท่ีสำคัญในกิจกรรมซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกจิต้ังแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 
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 บริษัทฯมีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ 
โดยมีการกำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง และกำกับให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับตาม
มาตรฐานสากลและข้อกำหนดด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ไปพร้อมกับการให้บริการที่มีคุณภาพ 
  กิจกรรมสำคัญในการให้บริการของบริษัทฯ เริ่มต้นจาก ต้นน้ำคือบริษัทที่ส่งมอบสินค้า เช่น ยาเวชภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย์ งานก่อสร้าง ที่ได้รับการดูแล กำกับ ควบคุมในบริการการจัดซื้อจัดหา และรวมถึงสถาบันการศึกษา
ต่างๆที่ผลิตบุคลากรทั้งผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรด้านทั่ วไป ซึ่งเป็นผู้ให้บริการต่างๆในกระบวนการต่างๆทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ 

กิจกรรมสำคัญช่วงการให้บริการผู้ป่วย ประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภค ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้แก่ การไฟฟ้า 
ประปา บริษัทนำส่งแก๊ซทางการแพทย์ รวมถึงงานบริการดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศน์ และ E-Medical Record ของบริษัทฯ 
  กิจกรรมสำคัญช่วงปลายน้ำ คือ การกำจัดขยะ น้ำเสีย และการติดตามดูแลผูป้่วยหลงัออกจากโรงพยาบาล 
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องคือหน่วยงานของเทศบาล และหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย และหน่วยงานที่ปรึกษาเรื่องการ
บำบัดน้ำเสีย 

 
3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

-ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำคัญท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
 กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียประกอบด้วย 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กระบวนการสร้างส่วนร่วม ความคาดหวัง/ข้อกังวล กระบวนการตอบสนอง 

ลูกค้าและผู้ป่วย 
(Patient/ Customers) 

• สร้างออนไลน์ 
community ผ่าน 
facebook / LINE 

• จัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อสร้างสมัพันธ์
อันดีระหว่าง ผู้ป่วยและ
โรงพยาบาล 

• สายด่วนเรียกรถพยาบาล 

• ความพึงพอใจต่อบริการ
คุณภาพสูง 

• การรักษาข้อมลูส่วน
บุคคล 

• เข้าถึงบริการอย่างสะดวก 

• พัฒนาบุคลากรเพื่อ
ให้บริการที่เป็นเลิศ 

• มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
และข้อเสนอแนะ 

• กำหนดฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
เพื่อรับผิดชอบ 

• จัดช่องทางการสื่อสาร ท่ี
สะดวก 

พนักงาน แพทย ์
(Employee & Doctors) 

• จัดกิจกรรมพบปะ สื่อสาร
กันเป็นประจำ 

• จัดทำกลุ่ม LINE และ
สื่อสารผ่าน Intranet ใน
รพ. 

• สำรวจความผูกพัน ปีละ 
1 ครั้ง 

• ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
• สวัสดิการและประกัน

ความเสีย่งเช่น ประกันโค
วิด-19  

• วัฒนธรรมในการทำงาน
เป็นทีม 

• การสื่อสารและ
ประสานงานระหว่าง

• เพิ่มช่องทางการสื่อสารใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีเวทีการพัฒนาผู้นำ และ
ศักยภาพบุคลากร 

• โครงการสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่พนักงาน 
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• จัดกิจกรรมพบปะ สื่อสาร
กับผู้บริหารเป็นประจำ 

หน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น 
(Investor & 
Shareholder) 

• การประชุมสามญั 
    ผู้ถือหุ้นประจำป ี
• การรายงานสารสนเทศ 

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อย่าง
ครบถ้วน และเป็นไปตาม
เวลาที่กำหนด 

• มีช่องทางการติดต่อ กับ 
Investor Relations 

• ผลการดำเนินงานท่ีด ี
• พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
• เปิดเผยข้อมูลทีโ่ปร่งใส 
• ดำเนินงานอย่างมี ความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

• ดำเนินงานภายใต้การกำกับ
ดูแลที่ด ี

• ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
แบบยั่งยืน 

• ดูแล และรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน 

• กำหนดนโยบายป้องกันการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 

คู่ค้า (Supplier) • การประเมินคู่ค้าประจำป ี
• การประชุมปรึกษาเพื่อ

พัฒนาสม่ำเสมอ 

• การชำระค่าบริการตาม
กำหนด 

• ร่วมกันพัฒนาธุรกิจ อย่าง
เป็นธรรม 

• ร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนา 
ความก้าวหน้าทางธุรกิจ
ร่วมกัน 

• มีการประเมินคูค่้า ทุกๆปี 
ให้โอกาสคู่ค้ารายใหมไ่ด้
นำเสนอข้อเสนอ อย่างเป็น
ธรรมไมผู่กขาด 

ชุมชนและสังคม 
(Community) 

• จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพในชุมชน 

• เป็นที่ศึกษาดูงานของ 
สถาบันการศึกษา, 
โรงแรม, โรงงาน  

• รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน 

• พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน 

• สร้างเสริมสุขภาพให้แก่
คนในชุมชน 

• ดำเนินกิจการทีเ่ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

• จัดโครงการส่งเสรมิสุขภาพ
ให้แก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

• สอนให้ความรูด้้านการ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ
ช่วงการระบาดของ 

โควิด-19 

 
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
- นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกี่ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท 
 บริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้
การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 
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• เป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยแก่พนักงาน ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ในด้านสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุของเสีย

อันตราย การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ความพร้อมใช้ของเครื่องมือและสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชนโดยการกำจัดของเสียทั้งขยะและน้ำเสีย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทั้งยัง
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และประหยัดไฟฟ้า และน้ำใช้ เพื่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ
ต่อไป 

 

• ระบุสาระสำคัญ กรณีที่บริษัททบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือ เป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่
ผ่านมา โดยสังเขป 
 ในรอบปีที ่ผ ่านมา ประเด็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที ่สำคัญได้แก่การจัดการขยะติดเชื ้อเนื ่องจากมีการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การจัดการขยะติดเชื้อปริมาณมาก ในการกำจัดขยะประเภทนี้ต้องมีการจัดการ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด 

 
3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

-ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ทีเ่กี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเฉพาะประเด็นที่สำคัญกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ  
ผลลัพธ์การดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

  2565 2564 2563 

ผลการตรวจน้ำท้ิงตามเกณฑ ์ ผ่าน 

 

ผ่าน 

 

ผ่าน 

 

จำนวนเรื่องร้องเรียน ฟ้องร้องด้าน

สิ่งแวดล้อมและสังคม 

0 0 0 

 
 

การจัดการพลังงานและการใช้นำ้  
        บริษัทฯ จัดทำโครงการรณรงค์การลดใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมประกอบดว้ย 

1. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบประหยดัไฟฟ้า 
2. สำรวจเครื่องปรับอากาศท่ีเก่าและสิ้นเปลืองพลังงาน เปลี่ยนเป็นแบบประหยดัไฟฟ้า 
3. อบรมพนักงานให้ตระหนักในการปิดไฟฟ้าเมื่อไม่จำเป็น 
4. กำหนดเวลาเปดิ-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ 

สำหรับการใช้น้ำ ไดล้ดการใช้น้ำโดยสำรวจการรั่วของท่อในจุดสำคญัต่างๆ และรณรงค์การปิดน้ำให้
สนิท และสร้างความตระหนักในการลดใช้น้ำโดยไม่จำเป็นทำให้ในปี 2565 แม้จะมีคนไข้ในเพิ่มขึ้นถึงรอ้ย 124 
แต่ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเพิม่ขึ้นเพียง 28% 
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การจัดการขยะ ของเสีย มลพิษ  
ในด้านขยะปีที่แล้วบริษัทฯได้จัดทำโครงการขยะรีไซเคิลทำให้สามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 15,000 กิโลกรัม ส่วนขยะ

ติดเชื้อบริษัทฯได้จัดเก็บแยกจากขยะทั่วไปและส่งทำลายผ่านเทศบาลจังหวัด  และได้ติดตามดูงานวิธีการทำลายพบว่าได้

มาตรฐานคือใช้วิธีเผาด้วยความร้อนที่สูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส 

 
การบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งสูชุ่มชน 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบผลคุณภาพน้ำเสียก่อนทิ้งลงสูชุมชน 4 ครั้งต่อปี และมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การขยายบริการของแผนกไตเทียมที่เพิ่มข้ึนอีกครั้งจากปีที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาล
ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสยีครั้งใหญเ่พื่อแก้ไขคุณภาพน้ำและรองรับการขยายตัวของบริการ เช่น การสร้างบ่อพักน้ำ
เพิ่ม, การเพิ่มตัวเติมอากาศ และเพิ่มปริมาณตัวแปรที่ทำให้คุณภาพน้ำเสียดีขึ้นและระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 
- นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านสังคม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัท รวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน 
    บริษัทฯมีการกำกับดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อดำเนินการในการกำหนดแผน, 

ติดตาม,ประเมินผล โดยได้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ  
การดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในงานประจำหรือธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยกรรมการระดับ

ปฏิบัติงานด้านต่างท่ีรับผิดชอบงานจะเป็นผู้ทำแผน ติดตามแผน และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารเป็นระยะ 
การสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีอย่างต่อเนื่องในรูป

ของการประชุมและมีการร่วมทบทวนระหว่างกรรมการทีมงานกับพนักงาน 
 

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม 
- ผลการดำเนินงานและผลลัพธท์ี่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม ซ่ึงรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน

อย่างเป็นธรรม การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

• กลุ่มงานสิทธิผู้ป่วย รับเร่ืองร้องเรียนและเยียวยา :  
ติดตามดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนโดย ประกาศสิทธิผู้ป่วยและนำใช้อย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบดูแล

เรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ 
เพื่อนำมาแก้ไข เยียวยา และปรับปรุงต่อไป และยังกำกับดูแลการปฏิบัติทางการแพทย์อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• กลุ่มงานจัดการทรัพยากรบุคคล : 
ติดตามดูแลในเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาความผาสุขและ

ความผูกพันของบุคคลากรในบริษทัฯ และความปลอดภัยในการทำงาน 
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ตารางแสดงผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจและ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของบุคลากร 

  2565 2564 2563 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม การพัฒนาสมรรถนะตาม

แผนการพัฒนา 

80% 80% 80% 

ความพึงพอใจของบุคลากร 78% 73% 75% 

ความผูกพันของบุคลากร 89% 80% 86% 

ร้อยละของบุคลากรที่มีคา่ BMI เกิน 23 25% 25% 23% 

 

โดยในปีที่ผ่านมามีจำนวนการเกดิอุบัติเหตุและการติดเชื้อในการทำงานดังน้ี 

ประเภทของอุบัติเหตุ /การติดเชื้อ 2565 2564 2563 

ของมีคมบาด 1 0 1 

เข็มทิ่มตำ 1 1 0 

สารคดัหลั่งกระเด็นเข้าตา 0 0 0 

ติดเชื้อวัณโรครายใหม ่ 0 0 0 

ติดเชื้อโควิด-19 30 0 0 

อื่นๆ 0 0 3 

 

• กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ : 
• โครงการ 7 วันอันตราย บริษัทฯได้มอบหมวกกันน็อกจำนวน 100 ใบ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 

สวมหมวกกันน็อกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงเมื่อประสบอุบัติเหตุ  
• จัดกิจกรรม Wattana Health Fair คือมหกรรมสุขภาพประจำปี จัดขึ้นทุกๆปี ที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการ 

ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป และในปี 2565 ที่ผ่านมา 
โรงพยาบาลได้จัดงานส่งเสริมสุขภาพแบบออนไลน์เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

• ออกบูธสุขภาพเพื่อช่วยเหลือสังคม ณ ที่ต่างๆ เช่น งานวันประกันภัย, งานวันพยาบาล, งานกีฬาสีโรงเรียน
ต่างๆ, งานแข่งขันฟุตบอลประจำจังหวัด, ให้ความรู้ตามองค์กรและโรงเรียนต่างๆในจังหวัด 

• จัดกิจกรรมสอนนักเรียนทำการช่วยชีวิตฉุกเฉิน (CPR)  
• ร่วมกับโรงแรมในพ้ืนท่ีอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โครงการ Test and Go ของภาครัฐ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
• กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ 
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• กลุ่มงานควบคุมดูแลคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วย :  

ติดตามดูแลด้านการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และพยาบาลอยา่งเหมาะสม โดยเน้นท่ีความปลอดภัย 

ของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัการเกิดโรคระบาดในชุมชน ร่วมให้ความรู้

และพัฒนาชุมชน ให้เกิดความสามารถ ในการป้องกันภัยสุขภาพ 

 
- ในกรณีบริษัทอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ให้อธิบายขอ้เท็จจริง ความคืบหน้า 

เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกัน 
  -ไม่มี- 

 
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
   4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน 
        ภาพรวม 

 บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้ทั้งหมดใน ปี 2565 เท่ากับ 523.434 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จาก 333.226 ล้านบาทใน ปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.08 โดยแบ่งเป็นรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเท่ากับ 516.589 ล้าน
บาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 327.650 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.66 จากปีท่ีแล้ว และรายได้อื่นเท่ากับ 6.846 ล้านบาท ใน
ปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 5.576 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว  หรือคิดเป็นร้อยละ 22.78 รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการรักษาพยาบาล, 
ตรวจหาเช้ือ, และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นหลัก และยังมีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในโรคประจำถิ่นต่างๆระหว่างปีที่เพ่ิมมากข้ึน 

ใน 2565 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื ่อมราคาและค่าตัดจำหน่า ย 
(“EBITDA”) จำนวน 162.724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 45.956 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 254.09 

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 100.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8.752 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,043.21 จากปีที่แล้ว หรือกำไร
คิดเป็น 10.01 บาทต่อหุ้น 

 
เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2565 

1. พบการระบาดเช้ือโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นมาก 
2. เปิดศูนย์บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และขยายบริการเป็นเครือข่ายกับโรงแรมและองค์กรต่างๆในการตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 
3. ให้บริการวัคซีนป้องกันโควดิ-19  
4. ให้บริการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยจัดแยกหอผู้ป่วยพิเศษสำหรับผู้ปว่ยโควิด-19 โดยเฉพาะ 
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1.ผลการดำเนินงานตามงบการเงินสำหรับปี 2565 และความสามารถในการทำกำไร 
รายได้ 

(ล้านบาท) ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 516.589 327.650 57.66% 

รายได้อื่น 6.845 5.576 22.78% 

รวมรายไดจ้ากการดำเนินงาน 523.434 333.226 57.08% 

 
ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 523.434 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 333.226 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือ คิดเป็นร้อยละ 

57.08 จากปีที่แล้ว และรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจำนวน 188.938 ล้านบาทจากปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
จำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลและตรวจหาเช้ือโควิด-19, และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท ี่เพิ่มขึ้นมากตลอดทั้งปี  

 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย 

(ล้านบาท) ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 331.853 256.970 29.14% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63.242 62.390 1.37% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 395.095 319.360 23.71% 

 
ในปี 2565 บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเท่ากับ 395.095 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 319.360 ล้านบาท ในปีที่แล้ว หรือ

ร้อยละ 23.71 จากปีท่ีแล้ว 
แบ่งเป็นต้นทุนกิจการเท่ากับ 331.853 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 256.971 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 

29.14 ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นเกิดจากต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยท่ีมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก 
ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2565 เท่ากับ 63.242 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 62.390 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือคิด

เป็นร้อยละ 1.37 ค่าใช้จ่ายนี้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย  
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วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร 

(ล้านบาท) ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

EBITDA 
อัตรากำไร EBITDA 

162.724 
31% 

45.956 
14% 

254.09% 

EBIT 
อัตรากำไร EBIT 

128.339 
25% 

13.866 
4% 

825.59% 

กำไรสุทธิ 
อัตรากำไรสุทธิ 

100.054 
19% 

8.752 
3% 

1,043.21% 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 10.01 0.88 1,043.21% 

 
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด

จำหน่าย (“EBITDA”) ในปี 2565 เท่ากับ 162.724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 45.956 ล้านบาท ในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
254.09 ขณะที่อัตรากำไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เท่ากับร้อยละ 31 

 
งบดุลและกระแสเงินสด 
งบดุล 

(ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์รวม 608.706 524.951 15.95% 

หนี้สินรวม 142.452 156.281 -8.85% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 466.254 368.670 26.47% 

 
ด้านสินทรัพย์ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 608.706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

524.951 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.95 ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนรวม เท่ากับ 193.338 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจาก 132.761 ล้านบาทในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 45.63 ส่วนของด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 415.368 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก 392.190 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 5.91 
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ด้านหนี้สิน หนี้สินรวม ณ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 142.453 ล้านบาท ลดลงจาก 156.281 ล้านบาท ใน
ปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.85 

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 466.254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
368.670 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.47 

 
กระแสเงินสด 

(ล้านบาท) ปี 2565 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนนิงาน 132.218 

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (28.953) 

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (46.987) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 56.278 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด 19.096 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด 75.374 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิเท่ากับ 56.278 ล้านบาท และมี

เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 75.374 ล้านบาท 
ประกอบด้วยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 132.218 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ลงทุนเท่ากับ 28.953 ล้านบาท อีกส่วนหน่ึงคือส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 46.987 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

 
2.ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

 ปี 2565 ปี 2564 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.79 8.13 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 34 45 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.58 7.14 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) 55 50 
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 ในปี 2565 พบว่าอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 10.79 เพิ่มขึ้นจาก 8.13 ในปีที่แล้ว และระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ยลดลงจาก 45 วันเป็น 34 วัน แสดงถึงประสิทธิภาพการรับชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ในปีที่ผ่านมาพบว่าด้านสินค้าคงเหลือ ในปี 2565 บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 55 วัน ซึ่งใกล้เคียง
กับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

(เท่า) ปี 2565 ปี 2564 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.26 1.19 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.88 1.07 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 1.24 0.76 
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 41.65 3.94 

 
 ในด้านความเพียงพอของสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯอยู่ที่ 2.26 เท่าซึ่งเพียงพอต่อการ ดำเนิน

ธุรกิจปกติ  
ในปี 2565 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 1.88 เท่าและ 

1.24 เท่า ตามลำดับ และอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 41.65 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีมีสภาพคล่องและความเพียงพอ
ของเงินทุนสูง 

 
4.ภาระผูกพันด้านหนี้สนิ 

(เท่า) ปี 2565 ปี 2564 
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 41.65 3.94 
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) 1.64 1.14 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ 0.31 0.42 

 
ในด้านหนี้สินบริษัทฯมีความสามารถในการชำระหนี้ โดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่ากับ 41.65  

ในปี 2565เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วมาก เนื่องจากสามารถทำกำไรได้มากข้ึน และอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash 
Basis) เท่ากับ 1.64 

ในปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.31 ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากมีการชำระหนี้คืนสถานบัน
การเงินตามกำหนดอย่างต่อเนื่อง 
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4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา) 
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 

          บริษัท วัฒนาการแพทย์  จำกัด (มหาชน ) 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม 

     ตรวจสอบแล้ว  
    เกิดขึ้นจริง  

   2565 2564 2563 

 สินทรัพย ์ 
 จำนวนเงิน  

(บาท) 
 %  

 จำนวนเงิน  
(บาท)  

 %  
 จำนวนเงิน  

(บาท)  
 %  

    สินทรัพย์หมุนเวียน             

  
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด  

75,373,896.45 12.38 19,095,699.54 3.64 16,270,272.32 3.05 

 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่นสุทธิ  

38,317,738.03 6.29 37,688,344.16 7.18 21,830,215.50 4.09 

 สินค้าคงเหลือ  9,164,939.94 1.51 8,316,728.96 1.58 7,410,163.77 1.39 

  
สินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น 

47,000,000.00 7.72 61,599,713.71 11.73 65,290,673.35 12.23 

  

สินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น-  
ส่วนท่ีครบกำหนดภายใน
หนึ่งป ี

20,000,000.00 3.29    5,000,000.00 0.95 - - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  3,481,279.94 0.57   1,060,836.40 0.20     228,045.25  0.04 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  193,337,854.36 31.76 132,761,322.77 25.29  111,029,370.19 20.80 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

 
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่  
 หมุนเวียนอื่น 

20,000,000.00 3.29   20,000,000.00 3.81  25,000,000.00  4.68 

  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-
สุทธิ  

341,196,912.39 56.05 342,693,027.72 65.28 367,026,003.92 68.74 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้- 
สุทธิ 

34,745,130.07 5.71 11,254,635.35 2.14 13,040,772.62 2.44 

  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 
สุทธิ  

2,644,518.50 0.43 3,365,910.67 0.64 3,892,883.21 0.73 
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สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อ
การตัดบญัช ี– สุทธิ 

6,413,443.34 1.05 5,976,430.88 1.14 5,361,059.84 1.00 

  
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่
เป็นหลักประกัน 

5,020,000.00 0.82 5,020,000.00 0.96 5,020,000.00 0.94 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5,348,439.85 0.88    3,880,120.39 0.74    3,528,879.81  0.66 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  415,368,444.15 68.24 392,190,125.01 74.71 422,869,599.40 79.20 

 รวมสินทรัพย์  608,706,298.51 100.00 524,951,447.78 100.00 533,898,969.59 100.00 
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บริษัท วัฒนาการแพทย์  จำกัด (มหาชน ) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 
ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม 

    ตรวจสอบแล้ว 
     เกิดขึ้นจริง   
    2565 2564 2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
% 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

% 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
% 

หนี้สินหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน 

- 0.00 13,012,916.33 8.33 10,000,000.00 5.75 

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น 

49,101,420.78 34.47 38,457,380.46 24.61 42,387,081.33 24.38 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึง
กำหนดชำระ  
ในหนึ่งป ี

        

 
-เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

9,605,000.00 6.74 26,774,677.02 17.13 35,240,000.00 20.27 

 -หนี้สินตามสัญญาเช่า 4,260,756.75 2.99 1,612,758.13 1.03 1,531,345.96 0.88 
   -ภาระผูกพันผลประโยชน์   
   พนักงาน 

12,705,947.00 8.92 12,703,615.00 8.13 12,250,000.00 7.04 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย 8,642,448.11 6.07   - 0.00 
เงินปันผลค้างจ่าย 239,740.81 0.17 229,861.95 0.15 229,861.95 0.13 
เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีน
ทางเลือกโควิด 19 

- 0.00 17,981,550.00 11.51 - - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,087,314.76 0.76 382,493.31 0.24 335,336.45 0.19 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 85,642,628.21 60.12 111,155,252.20 71.13 101,973,625.69 58.64 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน           
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน-สุทธิ 

9,720,000.00 6.82 19,325,000.00 12.37 45,565,000.00 26.20 

หนี้สินตามสญัญาเช่าซื้อ – สุทธิ 31,629,431.56 22.20 10,251,909.10 6.56 11,891,418.17 6.84 
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน - สุทธิ 

15,460,466.00 10.85 15,549,076.00  9.95   14,463,981.00  8.32 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56,809,897.56 39.88 45,125,985.10  28.87   71,920,399.17 41.36 
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รวมหนี้สิน 142,452,525.77 100.00 156,281,237.30  100.00 173,894,024.86 100.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น           
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน       

 
หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00  

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว       

  
หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 62,500,000.00  62,500,000.00  62,500,000.00  
 กำไรสะสม        

  
จัดสรรแล้ว-สำรองตาม
กฎหมาย 

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

  ยังไม่ได้จัดสรร 293,753,772.74  
   

196,170,210.48  
 

 187,418,224.73   

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้
ถือหุ้น 

-  -  86,720.00  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 466,253,772.74  368,670,210.48  360,004,944.73  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 608,706,298.51  524,951,447.78  533,898,969.59  
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บริษัท วัฒนาการแพทย์  จำกัด  (มหาชน ) 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับป ี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
 

  ตรวจสอบแล้ว 
  เกิดขึ้นจริง 

  2565 2564 2563 

  จำนวนเงิน  (บาท) % จำนวนเงิน  (บาท) % จำนวนเงิน  (บาท) % 

รายได้             

รายได้จากกิจการ
โรงพยาบาล 

516,588,614.02 98.69 327,650,349.65 98.33 305,909,727.93 97.85 

รายได้อื่น 6,845,718.43 1.31 5,575,504.28 1.67 6,734,338.17 2.15 

รวมรายได ้ 523,434,332.45 100 333,225,853.93 100 312,644,066.10 100 

ค่าใช้จ่าย        

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 331,853,100.59 63.40 256,970,561.49 77.12 239,812,841.00 76.70 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63,241,847.22 12.08 62,389,602.19 18.72 67,134,949.15 21.47 

รวมค่าใช้จ่าย 395,094,947.81 75.48 319,360,163.68 95.84 306,947,790.15 98.18 

กำไรก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้ 

128,339,384.64 24.52 13,865,690.25 4.16 5,696,275.95 1.82 

ต้นทุนทางการเงิน (3,081,183.42) (0.59) (3,523,149.31) (1.06) (3,908,579.37) (1.25) 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 125,258,201.22 23.93 10,342,540.94 3.10 1,787,696.58 0.57 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (25,204,311.76) (4.82) (1,590,555.19) (0.48) (152,137.40) -0.05 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
สำหรับป ี

100,053,889.46 19.11 8,751,985.75 2.63 1,635,559.18 0.52 

รายการที่จะถูกบันทึกใน
ส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง: 

      

  ผลกำไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่าสุทธิ 

      

      สินทรัพย์ทางการเงิน 
      หมุนเวียนอื่น – สุทธิ
จากภาษีเงินได ้

-  (86,720.00)  86,720.00 - 

   ผลกำไร(ขาดทุน)จาก
การ 
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   วัดมูลค่าใหม่ของ 

       ผลประโยชน์
พนักงาน– สุทธิจากภาษี
เงินได ้

1,029,672.80  -  5,813,311.20  

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
สำหรับป ี

101,083,562.26  8,665,265.75 2.60 7,535,590.38 2.41 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
(บาท:หุ้น)  

10.01  0.88  0.16  
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บริษัท วัฒนาการแพทย์  จำกัด  (มหาชน ) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

สำหรับป ี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
 

                 ตรวจสอบแล้ว 
                    เกิดขึ้นจริง 

  2565 2564 2563 

  จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

ทุนเรือนหุ้น       

    หุ้นสามัญ 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

 ส่วนเกินทุน    

    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 

กำไร ขาดทุน (สะสม)    

    จัดสรรแล้ว    

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

ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)    

       ยอดต้นงวด 196,170,210.48 187,504,944.73 184,368,475.23 

       ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  
       นโยบายบัญชี 

- - (2,399,120.88) 

       กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป ี 100,053,889.46 8,665,265.35 7,535,590.38 

       เงินปันผลจ่าย (3,500,000.00) - (2,000,000.00) 

       กำไรจากการประมาณการหนี้สิน  
       ผลประโยชน์พนักงาน 

1,029,672.80 - - 

กำไร ขาดทุน (สะสม) - ปลายงวด 293,753,772.74 196,170,210.48 187,504,944.73 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 466,253,772.74 368,670,210.48 360,004,944.73 
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บริษัท วัฒนาการแพทย์  จำกัด  (มหาชน ) 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุด  วันที่  31  ธันวาคม 

  ตรวจสอบแล้ว 

  เกิดขึ้นจริง 

  2565 2564 2563 

  จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำเนินงาน       

 กำไรก่อนภาษีเงินได ้ 125,258,201.22 10,342,540.94 1,787,696.58 

    รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรบั  
    (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน 

   

    ค่าเสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตัดจ่าย 34,384,266.09 32,090,315.43 34,102,677.14 

    ผลขาดทุนด้านเครดติที่เกิดขึ้นแล้ว - หนี้สูญ 105,688.00 1,051,264.00 8,266,322.94 

    ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,363,378.69 130,347.45 - 

    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (112,128.42) (1,039,791.29) (10,655,382.78) 

    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 1,636,813.00 1,538,710.00 2,033,621.00 

    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน 
    หมุนเวียนอื่น 

- (302,790.36) (182,273.35) 

    กำไรจากการวัดมูลคา่ใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น 

485,063.71 (114,650.00) - 

    ขาดทุนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 23,808.05 -  

    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (375,443.76) -  

    กำไรจากการตดัจำหน่ายทรัพย์สิน (114,393.60) (49,999.00) (202,489.50) 

    ขาดทุนจากการตัดจำหนา่ยทรพัย์สิน 1,162,460.68 7,013.42 - 

    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 
    อื่น 

- - (44,075.13) 

    โอนเงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซนีทางเลือกโควิด 19 รอตัด
บัญชีเป็นรายได ้

- (22,931,246.00) - 

    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า 45,833.05 - - 

    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นคา่ใช้จ่าย 868,035.00 922.00 240,150.23 

    ปรับปรุงเจ้าหนี้อ่ืนเป็นรายได ้ - (207,703.11) (2,038,372.41) 

    ปรับปรุงจากการลดค่าเช่า - - (96,866.41) 

    ดอกเบี้ยรับ (240,755.04) (411,002.79) (237,390.41) 

    ต้นทุนทางการเงิน 3,081,183.42 3,523,149.31 3,908,579.37 
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    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ินดำเนินงาน 

167,572,010.09 23,627,080.00 36,882,197.27 

   สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)    

       ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมนุเวียนอ่ืน (728,995.69) (16,008,925.62) 9,489,079.59 

       สินค้าคงเหลือ (848,210.98) (906,565.19) (1,321,790.43) 

       สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (2,420,443.55) (832,791.15) 673,721.17 

       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,468,319.46) (159,423.79) (145,684.57) 

   หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):-    

        เจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อืน่ 8,168,490.31 (4,157,408.27) 2,683,386.14 

       ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างป ี (436,000.00) - (504,667.00) 

       เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19 (17,981,550.00) 40,912,796.00 - 

       หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 704,821.45 47,156.86 (22,666.28) 
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บริษัท วัฒนาการแพทย์  จำกัด  (มหาชน ) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 สำหรับปีสิ้นสุด  วันที่  31  ธันวาคม 
  ตรวจสอบแลว้ 
  เกิดขึ้นจริง 
  2565 2564 2563 
  จำนวนเงิน  (บาท) จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน  (บาท) 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 152,561,802.17 42,521,918.84 47,733,575.89 
    จ่ายดอกเบีย้ (3,087,231.55) (3,529,862.05) (3,904,578.90) 
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (17,256,294.31) (2,376,063.02) (4,384,635.77) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 132,218,276.31 36,615,993.77 39,444,361.22 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น) - 15,000,000.00 (5,000,000.00) 
เงินสดรับจากการจำหน่าวยเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรม 

61,466,285.71 - 15,074,119.91 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม - (11,000,000.00) (50,000,000.00) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (47,000,000.00) - - 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (20,000,000.00) - (20,000,000.00) 
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 5,000,000.00 - - 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร - 50,000.00 727,395.54 
ซ้ือสินทรัพย์ถาวร (28,498,237.13) (4,668,570.59) (11,184,131.81) 
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (136,200.00) (340,550.00) - 
ดอกเบี้ยรับ 241,748.19 419,057.59 241,356.16 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (28,953,403.23) (540,063.00) (70,141,260.20) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 
(ลดลง)  

(13,012,916.33) 3,012,916.33 7,336,273.87 

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 40,000,000.00 
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (26,774,677.02) (34,705,322.98) (10,740,000.00) 
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า (3,708,961.68) (1,558,096.90) (2,517,349.85) 
จ่ายเงินปันผล (3,490,121.14) - (1,991,437.40) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (46,988,676.17) (33,250,503.55) 32,087,486.62 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 56,278,196.91 2,825,427.22 1,390,587.64 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันต้นป ี 19,095,699.54 16,270,272.32 14,879,684.68 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 75,373,896.45 19,095,699.54 16,270,272.32 
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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 
 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 
1.  รายการที่ไม่ใช่เงินสด    
     ลูกหนี้ขายทรัพย์สิน  1,258,329.60 - - 
     ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้ 2,481,598.14 442,123.25 2,212,764.00 
     เงินปันผลค้างจ่าย 239,740.81 229,861.95 229,861.95 
     กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของ 
     สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

- - 108,400.00 

     สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้นิตามสญัญาเช่าเพิ่มขึ้น  
     จากสัญญาเช่า 

29,309,314.63 - 5,031,048.04 

2.  จำนวนเงินท่ียังไม่ไดเ้บิกใช้ของเงินสินเชื่อที่อาจจะ
นำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต          

20,000,000.00 16,001,613.67 20,000,000.00 

 
13.2 การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 

   ตรวจสอบแล้ว 
   เกิดขึ้นจริง 
   2565 2564 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)         
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.26 1.19 1.09 
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.15 1.07 1.01 
  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.24 0.76 0.95 
 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.79 8.13 6.46 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 34 45 57 
 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.58 7.14 4.34 
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) 55 51 84 
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 7.59 6.36 5.87 
  ระยะเวลาชำระหนี ้ (วัน) 48 57 62 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)  
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.29 21.57 21.61 
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.11 2.63 0.52 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 23.97 2.40 0.46 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 17.62 1.65 0.32 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 15.88 1.46 2.52 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.92 0.63 0.61 
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
  อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.31 0.42 0.48 
  อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 41.65 3.94 1.46 
 อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า) 1.64 1.14 1.14 
 

 
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูสำคัญอืน่ 
5.1 ข้อมูลทั่วไป 

1. บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น -วัฒนา มีเลข
ทะเบียนบริษัท 0107537002095 โทรศัพท ์0-4232-5999 โทรสาร 0-4224-1956  
Home Page: www.wattanahospital.net มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท เป็นหุ้น
สามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท 
 

2. จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น  

            -ไม่มี- 
 

3. บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท ์0-2229-2800 โทรสาร 0-2229-2888 

 

ผู้สอบบัญช ี
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ, นางสาววันเพ็ญ  อุ่นเรือน, นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา และ นางสาวนันธิรา 
คุณงาม  บริษัท สำนักงานปีตเิสว ีจำกัด 
8/4 ช้ัน 1, 3 ซอยวิภาวดี 44 (ซอยอมรพันธ์) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
นายวิบูลย์ อัศวเรืองชัย 
เลขท่ีใบอนุญาตว่าความ 872/2533 
87 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธาน ี41000  โทรศัพท ์: 081-601-7734  

 

 

http://www.wattanahospital.net/
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5.2 ข้อมูลสำคัญอืน่ๆ 

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอยา่งมีนัยสำคัญ 
            -ไม่มี- 
 

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
หรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 

           -ไม่มี- 
 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

-ไม่มี- 
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ส่วนที ่2  

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี  เพื่อให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของ
บริษัทฯได้บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินกิจการและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจคำนึง  ถึงความเสี่ยงโดยมีการควบคุม
และบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมบริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติ 
 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีการ
พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างเหมาะสม และได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ
จรรยาบรรณ ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ในฐานะผู้นำ (Governing Body) ขององค์กร และมีความเข้าใจ CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการ
นำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้นำใช้จริงอย่างเหมาะสมกับธุรกิจ 

 
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี  2560 (Corporate Governance 
Code for Listed Companies 2017) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเป็น 5 หมวด 
ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษา
สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญ สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการกำหนด
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับ
ส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที ่เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงใน
ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ด้วยการเผยแพร่สารสนเทศรายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดังกลา่ว 
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โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติด ต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น
ด้วยกัน 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดประชุมที่ห้องประชุมของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูล
ประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนเข้า
ประชุมโดยมีใบมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นจะมอบให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้  และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหาร มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำเสนอประเด็นสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ  โดยได้เสนอข้อมูลสำคัญอย่าง
ครบถ้วนตามกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัท มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันใน
การตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งได้บันทึกส่วนที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

         บริษัท ให้ความสำคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าในหรอืนอกบริษัท 
        ผู้ถือหุ้น      บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดมั่นในธรร

มาภิบาล 
    พนักงาน    บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเปน็ธรรม 

        คู่ค้า          บริษัทได้มีการปฏิบัติตามสญัญาต่อคู่ค้า 
        เจ้าหนี้       บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงการชำระเงิน 
        ลูกค้า        บริษัทให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันและมีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์คอยรับขอ้ร้องเรียนและ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ      
        คู่แข่ง        บริษัท ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการ ไมสุ่จรติเพื่อทำลายคู่แข่ง 
        ชุมชน       บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

 
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 

• คณะกรรมการมีการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และคอยดูแลให้
ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดต่อกิจการและความมั่นคงสูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้น 

• คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและมีการติดตามอย่าง
สม่ำเสมอ 

• คณะกรรมการมีการแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่าง
ชัดเจนและเป็นอิสระต่อกัน 

• คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจ  เท่านั้น  เว้น
รายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนด ของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ 
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         การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
              บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นประมาณ  1/3  ของกรรมการทั้งหมด 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้กำหนดจ่ายค่า ตอบแทน

ให้แก่กรรมการบริษัทโดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท 
 

รายงานของคณะกรรมการ 

    คณะกรรมการบริหารบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส่วนระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับน่าพอใจ และสร้างความเชื่อถือได้ดังรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว 

 
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ จัดให้มีคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพือ่ให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ 
มีกรอบการดำเนินงานท่ีมีมาตรฐานร่วมกันและยึดมั่นในคุณธรรม ตลอดจนคำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสียกลุม่ต่างๆ นโยบาย
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ระบุหลักการทีส่ำคัญประกอบด้วยการปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ความเสมอภาคกับ
สิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนได้เสีย การรักษาข้อมูลและ
ทรัพย์สิน และการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยคู่มือจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯมีหัวข้อสำคัญดังนี ้

1. จริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
2. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกจิ 
3. นโยบายการดำเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม 
4. นโยบายการคุม้ครองผู้ให้ข้อมลูการไม่ปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกจิ 
5. นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในบริษัท 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏบิัติ และระบบการกำกับดูแลกจิการในรอบปีที่ผ่านมา 
         -ไม่มี- 
    
        6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ 

หรือ กฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา  
               -ไม่มี- 
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6.3.2 การปฏิบัติในเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลักการกำกบัดูแลกิจการที่ดี 

• บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า 

• บริษัทฯ มีระเบียบข้อบังคับในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และนโยบายที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

• บริษัทฯ มีการรายงานรายการที่เกีย่วโยง และควบคมุให้เป็นธรรมและเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเสมอ 
 
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และมอบหมายการกำกบัดูแลกิจการตามโครงสร้างด้านลา่งเริ่มใช้เมื่อ พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 

เร่ิมปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  
CEO 

เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และจริยธรรม 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูอ้  านวยการแพทย ์ ผูอ้  านวยการบริหาร 

องคก์รแพทย ์ องคก์รพยาบาล ฝ่ายสนบัสนนุทาง
การแพทย ์

ฝ่ายบริการ ฝ่ายสนบัสนนุทั่วไป 

ฝ่ายบริหารบคุลากร ฝ่ายการเงินและบญัช ี ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
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7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน 

-กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด 
-กรรมการอสิระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด 

 
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผูม้ีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล  

คณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี ้

รายชื่อ ตำแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. รศ.ดร.พิพัฒน์   ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการบริษัท/ ประธาน

กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและจรยิธรรม 

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2. พญ. ศุภวรรณ   ตั้งสืบกุล รองประธานกรรมการบริษัท/ 
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3. นพ. สิทธิชัย   อังกลมเกลียว กรรมการบริษัท/ กรรมการบรหิาร/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

4. นางสาวณัฐธิรา   ตั้งสืบกลุ กรรมการบริษัท/ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแล
กิจการและจริยธรรม 

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

5. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการอิสระ 

7. นางสาวสุดา   สันตเิสวีกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการและจริยธรรม 

กรรมการอิสระ 

8. พญ.อลิศา   เนรมติตกพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

9. นางสาวภัทรภร พรมทอง เลขานุการกรรมการตรวจสอบ  
หมายเหตุ  
-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ 
-กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้
มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
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เปิดเผยรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯประกอบด้วยสองลายมือชื่อของกรรมการบริษัทประกอบด้วย  รศ.ดร.

พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล, พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล, นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว, และนางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกุล และประทับตราสำคัญของ
บริษัทฯ 

 
7.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด 
เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้นแต่อำนาจในการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ   

อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
  และในกรณดีังต่อไปนี้จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสยีลงคะแนน 
1. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ 
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
3. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่วกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธรุกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทนุกัน 
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
6. การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การ

ได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ตลอดจน
อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี ้

1. ดูแลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ังบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

2. ดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ /หรือ ประจำปีของกิจการ
สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ บริษัทฯ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย 

3. ดูแลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดแล้ว รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

4. ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการ  
ประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อ 
องค์กร (Duty of Loyalty) และดูและให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

6. ดูแลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7.ดูแลการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวั ตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลักขององค์กร และการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งบริษัทฯ 
8.พิจารณาและอนุมัติการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี และงบประมาณ

ประจำปี การกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

9. พิจารณาการดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
10. พิจารณาการกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 
11. พิจารณาการกำหนดกรอบการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถงึ

ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ ่มโอกาสทางธุรกิจ และ
พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ 

12. พิจารณาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
13. พิจารณาการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือและตามความเหมาะสม 
14. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ 
15. พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา กิจการมีแผนในการ

แก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ท้ังนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
16. ดูแลใหก้ารดำเนินการต่างๆเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
17. พิจารณาและอนุมัตริายการทีม่ีนัยสำคญั ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย ระเบยีบ มาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้อง หรืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ 
18.พิจารณากำหนดคุณสมบตัิของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (หรือเทียบเท่า) ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่

จำเป็น ตามกรอบการสรรหาผูบ้รหิารระดับสูงสุดขององค์กร 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองแล้ว และนำเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ 
ความสามารถที่มีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สำหรั บกรรมการใหม่ บริษัทฯมี
กระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทฯได้เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ียังมีหน้าท่ีกำกับการประชุมและอนุมตัิงบการเงินตามกรอบเวลาดังนี ้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัท 
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2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีการจัดทำงบดลุและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสดุรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 

 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

เพื่อทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งลงคะแนนเสยีงช้ีขาดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการมี
การลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทำหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถงึปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายซึ่งกำหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ 
และครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี ้

1.  การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

2.  การดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการ
กำกับดูแลกิจการที่ด ี

3.  หารือร่วมกับกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับการกำหนดวาระการประชุม โดยมีมาตรการที่
ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4.  การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
สำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ 

5.  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

 
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

   คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไว้ในระเบยีบของแต่ละคณะ 

 
7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

คณะกรรมการตรวจสอบ                                   
1. รศ.ดร.พูนศักดิ์  ไวสำรวจ        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวสุดา     สันตเิสวีกุล       กรรมการตรวจสอบ 
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3. พญ.อลิศา  เนรมิตตกพงศ์             กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวภัทรภร  พรมทอง   เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 3 เดือน/ครั้ง มีหน้าที ่

• ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางแผนรายงานผลและประเมินผลและปัญหาของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ให้คำแนะนำในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาที่ ผู้สอบ
บัญชีเห็นว่ามีสาระสำคัญ 

• พิจารณาทบทวน ให้คำปรึกษาผลการตรวจสอบและข้อเสนอของทั้งผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตาม
การดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะเพื่อรายงานต่อกรรมการบริษัททราบ 

• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

• ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีสำคัญของบริษัท 

• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดของ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์               

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
1. นางสาวณัฐธิรา   ตั้งสืบกลุ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

2. พญ.อลิศา   เนรมติตกพงศ ์  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

3. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ 

1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือ
หุ้น 

2. พิจารณาและอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกลุ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล  กรรมการบริหาร 

3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว  กรรมการบริหาร 

4. นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกุล  กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท โดยสรุปอำนาจ 
หน้าท่ีที่สำคัญดังนี้ 
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• กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือ
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

• ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท 
และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 

• กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง
ดำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 

 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบรหิาร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกลุ  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม 

2. นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกุล  กรรมการกำกับดูแลกิจการและจรยิธรรม 

3. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล    กรรมการกำกับดูแลกิจการและจรยิธรรม 

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
• นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) ขอบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
• ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ที ่บริษัทฯ กำหนด  
• พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง 
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

• พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ ชุด
ย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ 

• ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นท่ีเข้าใจท่ัวทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ 
• พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการ

กำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม 
• ปฏิบัติงานอ่ืนตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจให้บรรลุตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิาร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท โดยสรุปอำนาจ 
หน้าท่ีที่สำคัญดังนี้ 

• พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

• พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ 

• กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทฯ 
มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

• สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กร
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

• ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบ
ทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วท้ังองค์กร 

• รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอให้คำแนะนำ
และคำปรึกษากับ หน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

• พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง และ/หรอื
หน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ 

• ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอ
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง 

1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกลุ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) 
2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล ผู้อำนวยการบริหาร 
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว ผู้อำนวยการแพทย ์
4. ดร.ณัฐธริา ตั้งสืบกลุ ผู้บริหารทางการเงิน (CFO) 
5. นางสาวปิยดา โคตะนนท์ หัวหน้าฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 
(รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผล
การดำเนินงานทางธุรกิจ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร การบริหารงานภายใต้สภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปี 
และนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ปี 2564 มีการระงับ

จ่ายเงินสมทบชั่วคราว) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สวัสดิการอื่น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งสิ้น24.967 ล้านบาท 

 โดยสรุปได้ดังนี้:- หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2565 ปี 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24.927 23.006 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน 0.040 0.437 
รวม 24.967 23.443 

 
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนกังาน 

ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 256 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ 237 คน และ part time 19 คน 
โดยในปีนี ้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 169.149 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงิน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์พนักงาน รวมกัน 
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จำนวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปี 2565 (คน) สายงานการบริการ สายงานบริหารและสนับสนนุ 
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ 140 71 
พนักงานหัวหน้างานและบริหาร 15 13 
พนักงาน Part time 10 7 
รวม 165 91 

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

ปี 2565 
ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 144.182 
ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 24.967 
รวม 169.149 

 
 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

        โรงพยาบาลมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยเน้นด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลและด้านคุณภาพการบริการที่
เป็นเลิศ บุลคากรทุกคนจะต้องได้รับการอบรมทั้งสองด้านอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร มี
หลากหลายทั้งการส่ง อบรมภายนอกการจัดอบรมภายในและมีการประเมินสมรรถนะปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งระดับ การ
ประเม ินเป็น 3 ขั ้น ได ้แก่ Functional Competency, Core Competency, Managerial Competency ผลการ
ประเมินจะส่งผลต่อการพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทน 

 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และพนักงานจะ
จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2-6 ของเงินเดือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนของบริษัทฯ 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายระยะเวลาการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับท่ี 2 และ 3 พ.ศ. 2564 ให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่ง
เงินเข้า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งของเดือนมกราคม 2564 ถึงธันวาคม 2564  

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 0.41 ล้านบาท 
 

- เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 
ปีที่ผ่านมา) 

              -ไม่มี- 
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7.6 ข้อมูลสำคัญอืน่ๆ 
7.6.1 ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี้ 

- เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์เข้าดำรงตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตร 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2551 ซึ ่มมีผลใช้บังคับในวันที่  31 ส ิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าท่ีและความรับผิดชอบ มีดังน้ี 
1) จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 
2) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของ

หน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสีย

ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 ว ันทำการนับแต่วันที่บริษทัฯ
ได้รับรายานนั้น 

4) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎหมาย 

5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวภัทรภร พรมทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัทดังนี ้
ชื่อ-สกลุ        นางสาวภัทรภร พรมทอง  
ตำแหน่ง        เลขานุการบริษัท, หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
อาย ุ        37 
คุณวุฒิทางการศึกษา       ปริญญาตรีสาขาวิศกรรมแปรรปูอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 

เกล้าเจา้คุณทหาร ลาดกระบัง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่ม ี
ประสบการทำงาน       2552– ปัจจุบัน  

เลขานุการบริษัท, หัวหน้าฝา่ยทรพัยากรบุคคล บริษัท วัฒนาการแพทย์ 
จำกัด (มหาชน) 

 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี 

       ชื่อ-สกุล        นางสาวปิยดา โคตรนันท์  
       ตำแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 
       อายุ        55 
       คุณวุฒิทางการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
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     ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี 
     ประสบการทำงาน        2534 – ปัจจุบัน  

     หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 
 

- ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
บริษัทฯได้กำหนดให้ บริษัท MA Consulting จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯในปี 2560-2565 โดย

เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและทำรายงานข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

 
7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพนัธ ์

 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทันเวลาโปร่งใส ตามข้อกำหนดของตลาด
หล ักทร ัพย ์แห ่ งประเทศไทย  ซ ึ ่ งสามารถต ิดต ่อขอทราบข ้อม ูลบร ิษ ัทได ้ที่  0-4221-9888  หร ือที่  e-mail : 
admin@wattanahospital.net โดยได้มอบหมายให้นางสาวภัทรภร พรมทอง เป็นผู้ประสานงาน 

 
7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ถึง 2565  โดยมีคุณชวนา   
วิวัฒน์พนชาติ, คุณวันเพ็ญ  อุ่นเรือน, คุณพรทิพย์  อมรชัยเลิศพัฒนา และคุณนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีเลขที่  4712, 
7750, 9589 และ 12707 ตามลำดับ  
บริษัทฯ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาทต่อป ีให้บริษัทสำนักงานปีติ เสวี จำกัด 

 
7.6.4 ในกรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ให้ระบุรายชื่อตัวแทนและข้อมูลในการ

ติดต่อเพ่ือประสานงานในประเทศไทย 
-ไม่มี- 

 
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ 
1.  กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คือต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที ่
ทจ. 28/2551) ซึ่งประกอบด้วย  
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ,  
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น 

mailto:admin@wattanahospital.net
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    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท,  
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่

สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท,  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน,  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี,  
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี,  

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท,  
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท,  
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการ ให้ตัดสินใจใน
การดำเนินกิจการของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อน
ผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว  
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด,  
(ข) เหตุผลและความจำเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ,  
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 
 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

- วิธีการคัดเลือกกรรมการ 
การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นและต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกิน

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทุนรายย่อยมีสิทธิในการเสนอช่ือกรรมการ และลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับ

คะแนนเสียงสูงท่ีสุดได้รับเลือก 
 
-วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด 
  คณะกรรมการบริหารเป็นผู้คัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท  
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
ชื่อ-สกลุ ดร.ณัฐธิรา ตั้งสบืกุล 
ตำแหน่ง ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
หลักสูตร 1) หลักสูตร “CFO’s Refresh course” (6 ช่ัวโมง) จัดโดยศูนย์ส่งเสรมิการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2) หลักสูตร “การบัญชีเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ” จดัโดย บริษทั ฝึกอบรมสมัมนาธรรมนติิ จำกัด 

 
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนคร้ังการ
ประชุม 

จำนวนคร้ังท่ีเข้า
ร่วมประชุม 

รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 6 6 
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 6 6 
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 6 6 

นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ พิจารณา
ค่าตอบแทน 

3 3 

นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกลุ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ พิจารณา 
ค่าตอบแทน 

3 3 

นางสาวจริยา ฉตัรสกุลเพญ็ 
 

กรรมการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

6 6 

รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 

6 6 

นางสาวสุดา สันตเิสวีกุล 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

6 6 

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

6 5 
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1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งท่ีเข้าประชุมดังนี ้

 
รายชื่อ กรรมการ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ  ในปี 2565 

ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมจริง 
(บาท) 

รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 168,000 
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 68,000 
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 68,000 
นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 

กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน 
34,000 

นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกลุ กรรมการ 
กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน 

17,000 

นางสาวจริยา ฉตัรสกุลเพญ็ กรรมการอิสระ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

24,000 

รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 

48,000 

นางสาวสุดา สันตเิสวีกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

24,000 

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

18,000 

 
 2. ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
-ไม่มี- 
ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู ้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ  2 ของ
เงินเดือน โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินสำทบกองทุนเลี้ยงชีพจำนวน 0.236 ล้านบาท 

 
8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

-ไม่มี- 
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8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จึงมีนโยบาย

เกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้วยหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการเข้าทำธุรกรรม ต้องเป็นไปเพื่อรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา  
รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมรายการนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน และ
สถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

รายการขดัแย้งทางผลประโยชน์ 0 กรณ ี
 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้ 
บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าทีร่ายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล  เพื ่อนำเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากน้ัน ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดดังกล่าวด้วย 

บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมูลงบ
การเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่ม บริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณทั้งหมดแล้ว 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท  หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้
ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษ ตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 แล้ว และเริ่มมี
ผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป 

 
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกีย่วข้องกับการคอร์รัปชัน 
 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฏหมาย หลัก

จริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
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และตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันดังน้ี 
1. สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงต รง 

เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง
บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและมิให้พนักงานทุจริตหรอืมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปช่ันต่างๆ 

3. พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ที่มี
หน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศการอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อ
กัน และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตำแหน่งหน้าท่ีหรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง 
และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

4. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้
ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและ
กำหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการ
ต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปช่ัน 

 
การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) หรือ
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะดำเนินการเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม 

 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโรงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) ซึ่งการดำเนินการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยก
ระกับการกำกับกิจการที่ดีเป็นมิติหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน ที่บริษทัฯ
ควรให้ความร่วมมือและดำเนินการให้เกิดขึ้น โดยเป้าหมายแรกคือการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ 
 รายงานการกระทำความผิดด้านคอร์รัปชันเป็นศูนย์ 

 
 (4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ (Wattana Whistle Blower 
Protection Policy) เพื่อที่จะใช้คุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดทั้งที่เป็นเพียงข้อสงสัย เป็น
เรื่องพิสูจน์ได้หรือเป็นเรื่องท่ีน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ภายในบริษัทฯ  

 จุดประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกมั่นใจในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับภายในของ
บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯวางแนวทางการรับเรื่องรายงานและการตรวจสอบที่เป็นกลาง น่าเชื่อถือและอิสระต่อ
บุคคลใดๆ พร้อมท้ังคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล มิให้ถูกกระทำการใดๆอันเป็นผลจากการให้ข้อมูลนั้น 
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การกระทำผิดที่สมควรได้รับการรายงานได้แก่ 
- การฉ้อโกงบริษัทฯ 
- การกระทำท่ีทุจริต ผิดต่อกฎหมาย รวมทั้งกิจกรรมผิดกฎหมายทั้งปวง 
- การนำทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้อย่างไม่สมควรอย่างยิ่ง 
- การกระทำใดๆที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- การกระทำใดๆที่อาจส่งผลให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย ทั้งในด้านชื่อเสียงด้านทรัพย์สิน ด้านรายได้ 

 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองไม่ให้พนักงานคนใดต้องได้รับผลในทางลบจากการให้ข้อมูลการกระทำผิดต่อ

ฝ่ายบริหาร การกระทำใดๆในทางลบต่อผู้ที่ให้ข้อมูลต่อบริษัทฯในการกระทำที่ผิดนั้น ถือเป็นการละเมิดต่อ
นโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจทั้งสิ้น และผลจากการกระทำเชิงลบต่อผู้ให้ข้อมูล
นั้นมีผล ถึงให้ออกจากงาน 

 
การรายงานการกระทำผิดสามารถรายได้ต่อ: 
(i) ทีมบอร์ดบริหาร 
(ii) ทีมบริหาร 
(iii) ทีมพัฒนาและควบคุมคุณภาพ 
(iv) หัวหน้าหนว่ยงาน 
(v) ทีมฝ่ายบุคคล 

 
การป้องกันผู้ให้ข้อมูลผ่านทางช่องทางการรายงาน 

บริษัทฯให้พนักงานสามารถทำการรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อหรือตัวตนหากเป็นความประสงค์ของ
ผู้รายงาน ยกเว้นเสียแต่ผู้รายงานต้องการจะเปิดเผยตัว 

พนักงานมีทางเลือกที่จะเปิดเผยชื่อ หรือไม่ก็ได้ หากมีการเปิดเผยชื่อแล้ว พวกเขาสามารถร้องขอให้มี
เจ้าหน้าท่ีพิเศษคุ้มครองดูแลผู้ให้ข้อมูลได้ โดยเจ้าหน้าที่พิเศษนี้คือ พนักงานอาวุโสที่ได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในการดูแลผู้ให้ข้อมูลเป็นพิเศษและมีการให้คำแนะนำและพูดคุยเพื่อเข้าใจถึง ความต้องการของผู้ให้ข้อมูลด้วย 
โดยการคุ้มครองมีในรูปแบบต่างๆตามสถานะการณ์ รวมถึง 
- การให้ความมั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบจะรักษาความลับรวมถึงช่ือ ตัวตน ของผู้ให้ข้อมูล 
- การติดตามและการจัดการด้านพฤติกรรมของพนักงานคนอ่ืนๆ 
- การอนุมัติให้ลาหยุดพิเศษได้จนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น 
- การโยกย้าย เปลี่ยนแผนก หรือกลุ่มทำงานของผู้ให้ข้อมูล 
- การเยียวยาผลกระทบด้านลบใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูล 
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กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นมีลักษณะต่างกันไปขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเหตุการณ์ที่ได้รับรายงาน 

อย่างไรก็ตามกระบวนการตรวจสอบทุกๆกระบวนการจะต้องเป็นไปโดยยุติธรรม เป็นกลาง และรับฟังเรื่องราว 
จากทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ถูกรายงาน ผู้ที่ถูกพาดพิงไม่สามารถอยู่ในกระบวนการตรวจสอบได้ 

 มีการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการตรวจสอบให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับทราบความเป็นไป และหา
กว่าผลของการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริง บริษัทฯจะมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปรับเปลี่ยน จัดการกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนท่ีมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องนั้นๆ หากพบว่าเหตุการณ์ไม่ถูกต้องนั้นเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย ทางบริษัท
ฯอาจต้องลงบันทึกประจำวันของตำรวจเพื่อให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ตำรวจอาจต้องเข้า
มามีบทบาทต่อไปในกระบวนการจัดการผู้กระทำความผิด 

 นโยบายของบริษัทฯรวมไปถึงการลงโทษ หรือจัดการตามความเหมาะสมกับใครก็ตามที่ให้ข้อมูลเท็จ เพื่อ
ปรักปรำผู้อื่น หรือสร้างเรื่องเท็จขึ้นมา แต่บริษัทฯจะไม่ลงโทษ กล่าวโทษ หรือกระทำการใดๆที่เป็นโทษ แก่
พนักงานท่ีให้ข้อมูลด้วยความประสงค์บริสุทธ์ิ แม้ว่าเรื่องนั้นไม่สามารถพิสูจน์ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม 

 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.2.1 จำนวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุม 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนคร้ังการ

ประชุม 

จำนวนคร้ังท่ีเข้า

ร่วมประชุม 

รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 

4 4 

นางสาวสุดา สันตเิสวีกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

4 4 

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

4 4 

 
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

8.3.1 จำนวนคร้ังของการประชมุและการเข้าประชุม 
-กรรมการบริหาร 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนคร้ังการ
ประชุม 

จำนวนคร้ังท่ีเข้า
ร่วมประชุม 

รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการบริหาร 6 6 

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 6 6 
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นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 6 6 

นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 3 3 

นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกลุ กรรมการ 3 3 

 
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนคร้ังการ
ประชุม 

จำนวนคร้ังท่ีเข้า
ร่วมประชุม 

รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ 

1 1 

นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 1 1 

นางสาวสุดา สันตเิสวีกุล กรรมการ 1 1 

 
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนคร้ังการ
ประชุม 

จำนวนคร้ังท่ี
เข้าร่วมประชุม 

นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 1 
พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการ 1 1 
นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพญ็ กรรมการ 1 1 

 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนคร้ังการ
ประชุม 

จำนวนคร้ังท่ีเข้า
ร่วมประชุม 

นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 1 
รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ กรรมการ 1 1 
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 1 1 
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9 การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็น

การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือนำไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบเป็นบริษัท 
outsourced และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบมีความเป็นอิสระเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน ปัจจุบันบริษัทฯได้กำหนดให้ บริษัท MA Consulting จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯในปี 
2560-2565 โดยเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและทำรายงานข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให้
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

 
9.1.2 มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเร่ืองใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิน้แล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
-ไม่มี- 

 
9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมี วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

 
9.1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ 
- ถ้าไม่ใช่ มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกรณีดังกล่าวอย่างไร 

 การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อเห็นชอบก่อนเสมอ  

 
9.2 รายการระหว่างกัน 

9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ที่ผ่านมีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นระหว่าง บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ 

จำกัด, Alliance International Medical Center, และบริษัท พีแอนด์เอส วันเนสเวลธ์ จำกัด ดังนี ้
(1) บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน 

โดยรายการระหว่างกันประกอบด้วย รายการส่งผู้ป่วย เพื่อรับการรักษาพยาบาลระหว่างกัน , การซื้อขายยาเวชภัณฑ์
ระหว่างกันซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไข  ปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ ปริมาณ
รายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 5 แล้ว เหตุผลในการทำรายการกับบริษัทดังกล่าว 
นี้เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คือ ได้รับผู้ป่วยส่งมารักษาต่อจาก บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่คนละ
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จังหวัดกับบริษัทฯ และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์พร้อมทั้งเพิ่มอำนาจต่อรองกับ
บริษัทยา และเวชภัณฑ์ต่างๆด้วย  

(2) บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับ Alliance International Medical Center ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน โดยเป็น
รายการซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดย
ลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อที่ 5 แล้ว เหตุผลในการทำ
รายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในการสร้างพันธมิตรในการส่งต่อผู ้ป่วยมารักษาที่
โรงพยาบาล 

(3) บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท พีแอนเอส วันเนส เวลธ์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นการจ้าง
ประกอบอาหาร, เช่าพื้นที่ระหว่างกัน ซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดย
ลักษณะและ ปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 แล้ว เหตุผลในการทำ
รายการกับบริษัทดังกล่าวนี้ เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและการใช้ประโยชน์พื้นที่จอดรถ
เพื่อบริการผู้ป่วย 

 
9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด
ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายการหลัก 
ได้แก่ ซื้อขายยาเวชภัฑณ์ การเช่าพื้นที่จอดรถ การเช่าหอพัก ซึ่งทุกรายการเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม เป็น
การกำหนดตามราคาที่สอดคล้องกับอัตราปกติที ่สามารถเปรียบเทียบได้รับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2565 แล้ว 

     คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ อันได้แก่ การเช่าพ้ืนท่ี การเช่า
หอพัก รายการซื้อขายสินค้า การรับเหมาทำอาหาร ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2565 แล้ว มี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

 
9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพนัที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชีช้วน 

      บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการเกี ่ยวโยง รายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกรอบจริยธรรมที่ดี ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณา ขั้นตอนการอนุมัติรายการ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการ เง่ือนไขการค้าทั่วไปของธุรกิจ ที่ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด รวมทั้งเป็นราคาเดียวกับการ
ทำรายการกับบุคคลภายนอก ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 

        บริษัทฯ ยังคงมีแนวโน้มในการทำรายการในอนาคตกับบรษิัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไป เช่น การเช่าพ้ืนท่ีจอดรถ การ
เช่าหอพัก ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่
จะทำรายการกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ 
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9.2.4 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 
-ไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม- 
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ส่วนที ่3  
งบการเงิน 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถ้อืหุน้  บรษิทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิของบรษิทั วฒันาการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2565 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระ
จากกลุ่มบรษิทัตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีรวมถงึมาตรฐานเรื่องความเป็นอสิระ ทีก่ าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัช ี(ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช)ี ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวชิาชพีบญัช ีขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวม
และในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบ
การเงนิใน รายงานของขา้พเจา้   ซึ่งไดร้วมความรบัผดิชอบที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่านี้ดว้ย  การปฏบิตังิานของขา้พเจ้าได้รวม
วธิกีารตรวจสอบ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้   ซึ่งไดร้วมวธิกีารตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหล่านี้ดว้ย ไดใ้ช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิโดยรวม 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 2 - 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  (ต่อ) 

ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ  พรอ้มทัง้วธิกีารตรวจสอบส าหรบัเรื่องดงัต่อไปนี้ 

รบัรู้รายได ้

บรษิทัฯ มรีายไดห้ลกัจากกจิการโรงพยาบาลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 516.59 ล้านบาท คดิเป็น 
รอ้ยละ 98.69 ของรายไดร้วม และมปีรมิาณของรายการเป็นจ านวนมาก รวมถงึมหีลายองค์ประกอบ เช่น รายไดค้่าบรกิาร
รกัษาพยาบาล รายไดค้่ายา รายไดค้่าหอ้งพกั และบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ซึ่งมาจากการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทีห่ลากหลายและ
มจี านวนมากราย รวมถงึการใหส่้วนลดทีท่ ากบัคู่สญัญาต่างก็มคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบั
มลูค่าและระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้ขา้พเจา้จงึใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษกบัการรบัรูร้ายไดค้่ารกัษาพยาบาล 

วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ คอื ประเมนิและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ เกีย่วกบัวงจรรายได ้โดย
การสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลอืกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏบิตัติามการควบคุมทีบ่รษิทัฯ ออกแบบไว ้สุ่ม
ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีสุ่มส่งหนังสอืยนืยนัยอด
ลูกหนี้การคา้ตรวจตดัยอดการรบัรู้รายได ้และสอบทานใบลดหนี้ทีบ่รษิทัฯ ออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีประกอบ
กับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบญัชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบ
ระยะเวลาบญัช ี 

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วยขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่น
รายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิดงักล่าวไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ที่
มสีาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม่ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลทราบ เพื่อใหม้กีารด าเนินการแก้ไข
ขอ้มลูทีแ่สดง  ขด้ต่อขอ้เทจ็ทีเ่หมาะสมต่อไป  
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ   และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม)  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่
ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทัหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีซึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนั
เป็นสาระส าคญัที่มอียู่ไดเ้สมอไปขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญั
เมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการ
ตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิ ดจากขอ้ผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
บรษิทัฯ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผู้บรหิารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  (ต่อ) 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 
ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความ
เป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามี
เหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้ และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่างๆ ที่มนีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบ
การเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้
แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึน้ ขา้พเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่า จะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้ 
 
 
( นางสาวพรทพิย ์ อมรชยัเลศิพฒันา ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9589 
 
บรษิทั ส านักงานปีตเิสว ีจ ากดั 
8/4  ชัน้ 1, 3  ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหานคร 
วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2566 
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หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 75,373,896.45    19,095,699.54    

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สทุธิ 5.2 และ 7 38,317,738.03    37,688,344.16    

สนิคา้คงเหลอื 8 9,164,939.94      8,316,728.96      

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 9 47,000,000.00    61,599,713.71    

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20,000,000.00    5,000,000.00      

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 3,481,279.94      1,060,836.40      

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 193,337,854.36   132,761,322.77   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - สทุธิ 10 20,000,000.00    20,000,000.00    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 11 341,196,912.39   342,693,027.72   

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 12.1 34,745,130.07    11,254,635.35    

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 13 2,644,518.50      3,365,910.67      

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี - สทุธิ 14 6,413,443.34      5,976,430.88      

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนทีไ่มใ่ช่เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั 15 5,020,000.00      5,020,000.00      

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 5,348,439.85      3,880,120.39      

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 415,368,444.15   392,190,125.01   

รวมสินทรพัย์ 608,706,298.51   524,951,447.78   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

หน่วย : บาท

  



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

 Wattana Karnpeat Public Company Limited                                     

68 
 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 -                   13,012,916.33    

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 5.2 และ 17 49,101,420.78    38,457,380.46    

สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 9,605,000.00      26,774,677.02    

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 5.2 และ 12.2 4,260,756.75      1,612,758.13      

ประมาณการหนี้สนิหมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 19 12,705,947.00    12,703,615.00    

เงนิปันผลคา้งจ่าย 8,642,448.11      229,861.95         

เงนิรบัล่วงหน้าค่าจองวคัซนีทางเลอืกโควดิ 19 239,740.81         17,981,550.00    

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,087,314.76      382,493.31         

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 85,642,628.21    111,155,252.20   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 18 9,720,000.00      19,325,000.00    

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธิ 5.2 และ 12.2 31,629,431.56    10,251,909.10    

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ 19 15,460,466.00    15,549,076.00    

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 56,809,897.56    45,125,985.10    

รวมหน้ีสิน 142,452,525.77   156,281,237.30   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้

หน่วย : บาท

บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

 Wattana Karnpeat Public Company Limited                                     

69 
 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10.- บาท 100,000,000.00   100,000,000.00   

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10.- บาท 100,000,000.00   100,000,000.00   

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 62,500,000.00    62,500,000.00    

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 10,000,000.00    10,000,000.00    

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 293,753,772.74   196,170,210.48   

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 14.2 -                   -                   

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 466,253,772.74   368,670,210.48   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 608,706,298.51   524,951,447.78   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้  (ต่อ)

หน่วย : บาท
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ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2565

หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

รายได้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 5.1 516,588,614.02   327,650,349.65   

รายไดอ้ืน่ 5.1 6,845,718.43      5,575,504.28      

รวมรายได้ 523,434,332.45   333,225,853.93   

ต้นทุนและค่าใช้จา่ย

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 5.1 331,853,100.59   256,970,561.49   

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 5.1 63,241,847.22    62,389,602.19    

รวมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 395,094,947.81   319,360,163.68   

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 128,339,384.64   13,865,690.25    

ตน้ทุนทางการเงนิ 5.1 (3,081,183.42)     (3,523,149.31)     

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 125,258,201.22   10,342,540.94    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ 14.2 (25,204,311.76)   (1,590,555.19)     

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 100,053,889.46   8,751,985.75      

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่า

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ - สทุธจิากภาษีเงนิได้ 14.2 -                   (86,720.00)         

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหมข่อง

ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว ้- สทุธจิากภาษีเงนิได้ 14.2 และ 19 1,029,672.80      -                       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 101,083,562.26   8,665,265.75      

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  (บาท : หุน้) 23 10.01 0.88 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

หน่วย : บาท
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บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2565

ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูค่าหุน้ องคป์ระกอบอืน่ของ รวม

ทีอ่อกและ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นของผูถ้อืหุน้

ช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ผลก าไร (ขาดทุน) จาก

การวดัมลูค่าสนิทรพัย์

หมายเหตุ ทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 100,000,000.00      62,500,000.00        10,000,000.00        187,418,224.73      86,720.00                   360,004,944.73      

เงนิปันผลจ่าย -                       -                       -                       -                       -                            -                       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี -                       -                       -                       8,751,985.75         -                            8,751,985.75         

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของ

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 14.2 -                       -                       -                       -                       (86,720.00)                  (86,720.00)             

ผลก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่อง

ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้ 14.2 และ 19 -                       -                       -                       -                       -                            -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 100,000,000.00      62,500,000.00        10,000,000.00        196,170,210.48      -                            368,670,210.48      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 100,000,000.00      62,500,000.00        10,000,000.00        196,170,210.48      -                            368,670,210.48      

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

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี -                       -                       -                       100,053,889.46      -                            100,053,889.46      

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของ

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 14.2 -                       -                       -                       -                       -                            -                       

ผลก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่อง

ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้ 14.2 และ 19 -                       -                       -                       1,029,672.80         -                            1,029,672.80         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 100,000,000.00      62,500,000.00        10,000,000.00        293,753,772.74      -                            466,253,772.74      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท
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บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 125,258,201.22   10,342,540.94    
รายการปรบักระทบก าไร (ขาดทุน) สทุธิ

เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน
ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 11 และ 12 และ 13 34,384,266.09    32,090,315.43    
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีเ่กดิขึน้แลว้ - หนี้สญู 7 105,688.00         1,051,264.00      
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 7 1,363,378.69      130,347.45         
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 7 (112,128.42)        (1,039,791.29)     
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน 19 1,636,813.00      1,538,710.00      
ก าไรจากการปรบัมลูค่ายตุธิรรมสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 9 -                   (302,790.36)        
ก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่องสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 9 485,063.71         (114,650.00)        
ขาดทุนจากการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 9 23,808.05          -                   
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 9 (375,443.76)        -                   
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 11 (114,393.60)        (49,999.00)         
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ 11 1,162,460.68      7,013.42            
โอนเงนิรบัล่วงหน้าค่าจองวคัซนีทางเลอืกโควดิ 19 รอตดับญัชเีป็นรายได้ - (22,931,246.00)   
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 12 45,833.05          -                   
ปรบัปรงุสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ่้าย 868,035.00         922.00              
ปรบัปรงุเจา้หนี้เป็นรายได้ - (207,703.11)        
ดอกเบี้ยรบั (240,755.04)        (411,002.79)        
ตน้ทุนทางการเงนิ 3,081,183.42      3,523,149.31      
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 167,572,010.09   23,627,080.00    
สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้):-

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ (728,995.69)        (16,008,925.62)   
สนิคา้คงเหลอื (848,210.98)        (906,565.19)        
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (2,420,443.55)     (832,791.15)        
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (1,468,319.46)     (159,423.79)        

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง):-
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 8,168,490.31      (4,157,408.27)     
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจรงิระหวา่งปี 19 (436,000.00)        -                   
เงนิรบัล่วงหน้าค่าจองวคัซนีทางเลอืกโควดิ 19 (17,981,550.00)   40,912,796.00    
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 704,821.45         47,156.86          

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 152,561,802.17   42,521,918.84    
จ่ายดอกเบี้ย (3,087,231.55)     (3,529,862.05)     
จ่ายภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคล (17,256,294.31)   (2,376,063.02)     
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 132,218,276.31   36,615,993.77    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2565

หน่วย : บาท
หมายเหตุ ปี 2565 ปี 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ าลดลง (เพิม่ขึน้) -                   15,000,000.00    

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่ายตุธิรรม 9 61,466,285.71    -                   

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่ายตุธิรรม 9 -                   (11,000,000.00)   

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 9 (47,000,000.00)   -                   

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 10 (20,000,000.00)   -                   

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาว 10 5,000,000.00      -                   

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร -                   50,000.00          

ซื้อสนิทรพัยถ์าวร 11 (28,498,237.13)   (4,668,570.59)     

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 (163,200.00)        (340,550.00)        

ดอกเบี้ยรบั 241,748.19         419,057.59         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (28,953,403.23)   (540,063.00)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (13,012,916.33)   3,012,916.33      

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 (26,774,677.02)   (34,705,322.98)   

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่า 12.2 (3,708,961.68)     (1,558,096.90)     

จ่ายเงนิปันผล 21 (3,490,121.14)     -                   

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (46,986,676.17)   (33,250,503.55)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 56,278,196.91    2,825,427.22      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 19,095,699.54    16,270,272.32    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 75,373,896.45    19,095,699.54    

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด

ลกูหนี้ขายทรพัยส์นิ 11 1,258,329.60      -                   

ซื้อสนิทรพัยถ์าวรโดยการก่อหนี้ 11 2,481,598.14      442,123.25         

เงนิปันผลคา้งจ่าย 239,740.81         229,861.95         

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้

จากสญัญาเช่า 12 29,309,314.63    -                   

2. จ านวนเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องสนิเชือ่ทีอ่าจน ามาใช้

เพือ่กจิกรรมด าเนินงานในอนาคต 20,000,000.00    16,001,613.67    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บรษิทัฯ จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2528 และบรษิทัฯ จดทะเบยีน
กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 2539 บรษิทัฯ มสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ 70/7-8 ถนนศุภกจิจรรยา 
ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัประเภทโรงพยาบาลภายใตช้ื่อ “โรงพยาบาล
นอรท์อสีเทอรน์ วฒันา” 

 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทยงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิ
ทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย  

งบการเงนินี้ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 
ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีและตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2560 
เรื่อง การจดัท าและส่งงบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 และ
ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ 
ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงนินี้  น าเสนอตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2563) เรื่อง “การน าเสนองบการเงนิ”  และแสดง
รายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง “ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562”  ลง
วนัที ่26 ธนัวาคม 2562  ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของ
บรษิทัมหาชนจ ากดั  ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

งบการเงนินี้ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอยา่งอืน่ 
 
3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีระหว่างปี 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2564) และออก
ใหม่จ านวนหลายฉบบัโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 
มกราคม 2565 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน
และการอธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีระหวา่งปี 
(ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2565) 
จ านวนหลายฉบบั ซึ่งไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว โดยจะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ใน
หรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึ้นเพื่อใหม้เีนื้อหาเท่า
เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัวธิปีฏบิตัทิา งการ
บญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือข้อยกเว้นชัว่คราวให้กับผู้ใช้
มาตรฐาน  บรษิทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ 

การเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่ 6 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 เรื่อง ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 เรื่อง ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนโดยหา้มกจิการน าสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั
จากการขายชิน้งานทีผ่ลติในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้าน
ไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบรหิารไปหกัตน้ทุนของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่37 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ  หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้  และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ ไดอ้ธบิายให้
ชดัเจนว่าในการพจิารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาที่สร้างภาระ     ต้นทุนการปฏิบตัิครบตามสญัญาประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่
เกีย่วขอ้งในการปฏบิตัติามสญัญาและการปันส่วนตน้ทุนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงในการปฏบิตัติามสญัญา  นอกจากนี้กจิการตอ้งรบัรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จากสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการปฏบิตัติามสญัญาก่อนทีจ่ะตัง้ประมาณการหนี้สนิแยกต่างหากส าหรบั
สญัญาทีส่รา้งภาระ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีน่ ามามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ 
 
4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนินี้  ได้จดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงนิยกเวน้ 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

4.1  การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดร้บัรูเ้มื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัซึง่ไม่รวม
จ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษขีายอื่นๆ และแสดงสุทธจิากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปรมิาณ 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดค้่ารกัษาพยาบาล ค่าหอ้งพกั ค่ายา และอื่นๆ รบัรูเ้ป็น
รายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารหรอืจ าหน่ายยาแลว้  
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.1  การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย (ต่อ) 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูเ้มื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ 

รายไดค้่าเช่า รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

ต้นทุนทางการเงนิจากหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธิดีอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและรบัรู้ตาม
เกณฑค์งคา้ง 

รายไดอ้ื่นๆ และค่าใชจ้่าย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสด เงนิฝากธนาคาร ซึ่งเป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ มีก าหนด
ไถ่ถอนไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัที่ได้มา และไม่มภีาระผูกพนัใดๆ และ เงินลงทุนระยะสัน้ที่มสีภาพคล่องสูง ซึ่งพรอ้มจะ
เปลี่ยนเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้และมกีารเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรอืไม่มสีาระส าคญั  รวมถงึตัว๋เงนิประเภทเผื่อ
เรยีกและตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่าและไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจ าเกนิกว่าสามเดอืน แต่ไม่เกนิสบิสองเดอืน  บรษิทัฯ บนัทกึเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น    

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชแ้ยกแสดงเป็น "สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนที่ไม่ใช่เงนิสดที่เป็นหลกัประกนั" แสดง
ภายใตส้นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.3  ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ลูกหนี้การคา้ แสดงดว้ยมลูค่าสุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจ านวนเงนิที่ลูกค้าจะต้องช าระซึ่งเกิดจากการขายสนิค้าและให้บรกิารตามปกติของธุรกิจ  กิจการรบัรู้
ลูกหนี้การคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัช าระ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นรายการทีม่ี
องคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญั กจิการจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเนื่องจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4.16 

ลูกหนี้จะถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรบัรู้ไว้เป็นก าไรหรอืขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

4.4 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวธิเีขา้ก่อน  - ออกก่อน  
และจะถอืเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารขายและเบกิใช ้

ราคาทุน ประกอบดว้ย ตน้ทุนในการซื้อสนิคา้และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิคา้ เช่น ค่าอากรขาเขา้   ค่าขนส่ง
หกัดว้ยส่วนลดและเงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซื้อ 

มลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกต ิหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.5 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าดว้ยราคาทุน สุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสุทธจิากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
ราคาทุน  รวมถงึต้นทุนทางตรง  ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย์  ต้นทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัย์ทีก่จิการก่อสรา้งเอง 
รวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัย์ เพื่อให้สนิทรพัย์นัน้อยู่ใน
สภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์และต้นทุน
การกูย้มื  
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบทีม่นีัยส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
รายจ่ายในการซื้อสนิทรพัย์ถาวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัย์ถาวรให้ดขีึ้นถอืเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
ส่วนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 
บริษัทฯ  ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรอืการจ าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ (ผลต่าง
ระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อ
บรษิทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี
ค่าเสื่อมราคา ค านวณจากมลูค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบดว้ยราคาทุนของสนิทรพัยห์รอืตน้ทุน
ในการเปลีย่นแทนอื่นหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย ์ 
ค่าเสื่อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยแ์สดงไดด้งันี้.- 

อาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 - 30   ปี 

เครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย ์   5 - 15   ปี 
เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้ านักงาน   3 - 10  ปี 
เครื่องมอืเครื่องใช ้ 5 - 10  ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

บรษิทัฯ ไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ 
ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

4.6 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีบ่รษิทัฯ  ซื้อมาและมอีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมูลค่าทีจ่่ายเริม่แรกสุทธจิาก ค่าตดั
จ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถ้าม)ี ของสนิทรพัย์นัน้  
สินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดตัดจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้  และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมขีอ้บ่งชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า ค่า
ตดัจ าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน  
ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ดงัต่อไปนี้.- 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  5 - 10  ปี 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.7 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

บรษิทัฯ  ไดจ้ดัใหม้โีครงการผลประโยชน์พนักงานซึง่ประกอบดว้ยโครงการสมทบเงนิและโครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ
และโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่น 

4.7.1  ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน ซึ่งประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส เงนิสมทบกองทุน ประกนัสงัคม 
และกองทุนส ารองเลีย้งชพี วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนักงานท างานให้ 

4.7.2  โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุน ไดแ้ยกออกจาก
สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ และบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวไดร้บัเงนิเขา้สมทบกองทุนจากพนักงาน
และบรษิทัฯ 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีของบรษิัทฯ บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่
เกีย่วขอ้ง 

4.7.3  โครงการผลประโยชน์ (ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ) 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุซึ่งขึน้อยู่กบัอายุและ
จ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ 
วนัทีร่ายงาน และต้นทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติิอสิระ โดยใชว้ธิคีดิ
ลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method)  มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ
ค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคต  โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของ
ภาระผูกพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าไรขาดทุนทาง
สถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูกบนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ ตน้ทุน
บรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้ ัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่ อกจิการรบัรู้
ตน้ทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.8 หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้บนัทกึเริม่แรกในมลูค่ายุตธิรรมหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนี้สนิ ภายหลงัจากการบนัทกึหนี้สนิทีม่ี
ภาระดอกเบีย้จะบนัทกึต่อมาโดยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริม่แรกและยอดหนี้เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะ
บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุการกูย้มืโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

4.9 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทฯ  มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าจะสูญเสียทรพัยากรที่มปีระโยชน์เชิง
เศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
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4.10 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรู้
ในก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธรุกจิหรอืรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของ
เจา้ของ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

ภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินงานและเกดิรายไดท้างภาษ ีผูบ้รหิารจะประเมนิ
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค านึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตัิซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการตคีวาม และจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษอีากร หากคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระเจา้หน้าทีภ่าษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และ
ราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ 

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชจีะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบรษิัทฯ จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ บรษิทัฯ ไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราว เวน้แต่บรษิทั
ฯ สามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษทีุกรายการ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อบรษิทัฯ   มสีทิธติาม
กฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั    และทัง้สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
หน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษตี่างกนั ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษี
เงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

บรษิทัฯ จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรบั
ลดมูลค่าตามบญัชดีงักล่าว  หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะไม่มกี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิัทฯ จะบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวขอ้งกบัรายการที่ได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

4.11 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีอ่อกและเรยีก
ช าระแลว้ในระหว่างปี 
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4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั
ฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัทฯ รวมถึงบรษิัทที่ด าเนินธุรกิจการ
ลงทุนในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยงัหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีม่อี านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลดงักล่าวซึ่งมอี านาจ
ชกัจูงหรืออาจชกัจูงให้ปฏิบตัิตามบุคคลดงักล่าว และกิจการที่บุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมอีิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ของบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน   บรษิัทฯ ค านึงถึงเนื้อหาของความสมัพนัธ์มากกว่า
รปูแบบทางกฎหมาย 

4.13  การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิ 

ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯ จะท าการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ด้อยค่าลงหรอืไม่   
หากมขีอ้บ่งชี้ของการดอ้ยค่าหรอืเมื่อต้องท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์เป็นรายปี บรษิทัฯ จะท าการประมาณมูล
ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ มูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทุน
ในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสด ทีจ่ะไดร้บัใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตัราคดิลดก่อนค านึงภาษีเงนิได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมนิได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงทีม่ตี่อสนิทรพัย์  ส าหรบัสนิทรพัย์ที่ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดรบัโดยอิสระจาก
สนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้ เกีย่วขอ้งด้วย 

บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  บริษัทฯ จะประเมินว่ามขีอ้บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ  ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว บรษิทัฯ ตอ้ง
ประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์นัน้ และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่า
ความนิยมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดก่อน  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นๆ จะถูกกลบัรายการเพยีงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของ
สนิทรพัย์ไม่เกนิกว่ามูลค่าตามบญัช ีภายหลงัหกัค่าเสื่อมราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจาก
การดอ้ยค่ามาก่อน 

4.14 สญัญาเช่า 

ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า บรษิทัฯ จะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญาจะ
เป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสญัญานัน้มีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรพัย์ที่ระบุได้ส าหรับ
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
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4.14 สญัญาเช่า (ต่อ) 

บรษิทัฯ    ประเมนิอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดท้ีร่ะบุในสญัญาเช่าหรอืตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของสญัญา
เช่าทีม่ผีลอยู่     โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใช้
สทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า    หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธิ
เลือกนั ้น   ทัง้นี้   พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี     และ/หรือ  การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่ออายุของสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

สญัญาเช่าระยะยาว - ดา้นผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ  ใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา  เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้และ
สญัญาเช่าทีส่นิทรพัย์อ้างองิมมีลูค่าต ่า  ณ  วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล  (วนัทีส่นิทรพัย์อ้างองิพรอ้มใชง้าน)  บรษิทัฯ บนัทกึ
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรพัยอ์า้งองิและหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ยการวดั
มูลค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ประกอบดว้ย จ านวนเงนิของหนี้สนิตามสญัญาเช่า
จากการรบัรูเ้ริม่แรก ต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอื
ก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั 

ราคาทุนของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้    รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส าหรบัผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสนิทรัพย์
อ้างอิง   การบูรณะสถานที่ตัง้ของสนิทรพัย์อ้างอิง  หรอื  การบูรณะสนิทรพัย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่ก าหนดไว้ใน
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของสญัญาเช่า 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สิทธกิารใช้ ค านวณจากราคาทุนโดยวธิีเส้นตรงตามอายุสญัญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี้.- 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 3 - 11   ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัย์อ้างองิไดโ้อนใหก้บับรษิทัฯ เมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่าหรอืราคาทุนของสนิทรพัย์
ดงักล่าวไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิลอืกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค านวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย์ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวนเงนิที่
ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกัด้วยสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า  ค่าเช่าผนัแปรที่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรอือตัรา
จ านวนเงนิที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรบัประกันมูลค่าคงเหลอื รวมถึงราคาใช้สทิธขิองสิทธเิลอืกซื้อซึ่งมคีวามแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลทีบ่รษิทัฯ จะใชส้ทิธนิัน้และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงให้
เหน็ว่าบรษิทัฯ จะใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า  บรษิทัฯ บนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัราเป็นค่าใชจ้่าย
ในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงือ่นไขซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กดิขึน้ 
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4.14 สญัญาเช่า (ต่อ) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ)   

บรษิทัฯ คดิลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่าหรอือตัรา
ดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะเพิม่ขึน้
จากดอกเบี้ยของหนี้สนิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนี้สินตามสญัญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบญัชีของ
หนี้สนิตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอายุสญัญาเช่า การเปลีย่นแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเชา่ 
หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซื้อสนิทรพัยอ์า้งองิ 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต า่ 

สญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่านับตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่าเริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์อ้างองิมี
มลูค่าต ่า จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  

รายการขายและเช่ากลบัคนื 

บรษิัทฯ     วดัมูลค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ที่เกิดจากการเช่ากลบัคืนตามสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีเดมิของสนิทรพัย์ที่
เกี่ยวขอ้งกบัสทิธใินการใชส้นิทรพัยท์ีย่งัคงอยู่กบับรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ จะรบัรูเ้ฉพาะจ านวนเงนิของผลก าไรหรอืขาดทุนที่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธทิีโ่อนไปยงัผูใ้หเ้ช่า 

หากมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนส าหรบัการขายสนิทรพัย์ต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์  บรษิทัฯ จะปรบัปรุงส่วน
ต่างโดยถอืเป็นการจ่ายล่วงหน้าของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า เพื่อวดัมูลค่าจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายใหเ้ป็นมลูค่า
ยุตธิรรม  

สญัญาเช่าระยะยาว - ดา้นผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน   
บรษิทัฯ  บนัทกึจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอด
อายุของสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัยอ์า้งองิและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าช่วง 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ   น าสนิทรพัยอ์า้งองิไปใหบุ้คคลทีส่ามเช่าอกีทอดหนึ่งและสญัญาเช่าหลักระหว่างผูใ้หเ้ช่าหลกัและบรษิทั
ฯ  ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัอยู่ถอืเป็นการเช่าช่วง   บรษิทัฯ  ในฐานะผูใ้หเ้ช่าช่วงจะตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าช่วงเป็นสญัญาเชา่
เงินทุนหรอืสญัญาเช่าด าเนินงาน    โดยอ้างอิงถึงสินทรพัย์สิทธิการใช้อนัเกิดจากสญัญาเช่าหลกั  แทนที่จะอ้างอิงถึ ง
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่ป็นสนิทรพัยห์ลกัของสญัญาเช่า 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารท าสญัญาตัง้แต่ 2 สญัญาขึน้ไปในเวลาเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนักบัคู่สญัญาเดยีวกนั ซึง่สญัญาเหล่านัน้ 
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าและมกีารต่อรองร่วมกนัดว้ยวตัถุประสงคเ์ชงิพาณิชยโ์ดยรวม บรษิทัฯ จะรวมสญัญาเหล่านัน้ในการ
พจิารณาและปฏบิตักิบัสญัญาเหล่านัน้เป็นสญัญาหนึ่งเดยีว 
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4.15  การน าเสนอส่วนงานด าเนินงาน 

ส่วนงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑ์หรอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการของส่วนธุรกิจอื่น ส่วนงานภูมิศาสตร์ท าหน้าที่จดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึ ่งมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

4.16  เครื่องมอืทางการเงนิ 

บรษิทัฯ รบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และบวกดว้ยต้นทุนการท ารายการเฉพาะใน
กรณีทีเ่ป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน อย่างไรกต็าม ส าหรบัลูกหนี้
การคา้ทีไ่ม่มอีงค์ประกอบเกี่ยวกบัการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญั บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวดว้ยราคาของ
รายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรื่องการรบัรูร้ายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

บรษิทัฯ จดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น และสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพจิารณาจากแผนธุรกจิของกจิการในการ
จดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมูลค่า
ยุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสุทธขิองมลูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุน 

ทัง้นี้ สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว หมายรวมถงึ ตราสารอนุพนัธ ์เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อคา้  เงนิลงทุนในตรา
สารทุน ซึง่บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ลอืกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัย์ทางการ
เงนิทีม่กีระแสเงนิสดทีไ่ม่ไดร้บัช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้  

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารหนี้ถอืเป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ตราสารหนี้) 

บรษิทัฯ วดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เมื่อบรษิทัฯ ถอืครองสนิทรพัย์ทาง
การเงินนัน้เพื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขายสนิทรพัย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสญัญาของสินทรพัย์ทาง
การเงนิก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

ทัง้นี้  รายไดด้อกเบี้ย  ก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน  และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรอืการโอนกลบัรายการผล
ขาดทุนนัน้  จะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนและค านวณดว้ยวธิกีารเช่นเดยีวกบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย   ในขณะทีก่ารเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมอื่นๆ  จะรบัรูผ้่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   จะโอนเขา้ไปยงังบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมกีารตดัรายการ
สนิทรพัยท์างการเงนินัน้  
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.16  เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

บรษิัทฯ วดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อบรษิัทฯ ถือครองสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ เพื่อรบั
กระแสเงนิสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระเพยีง
เงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ธิดีอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และต้องมกีารประเมนิการดอ้ยค่า ทัง้นี้ ผล
ก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ  การเปลี่ยนแปลง  หรอื  การดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

หนี้สนิทางการเงนิรายการอื่น 

ยกเวน้หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์  บรษิทัฯ รบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนการ
ท ารายการ และจดัประเภทหนี้สนิทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ธิี
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ทัง้นี้ ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจ าหน่ายตามวธิี
ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึง ค่าธรรมเนียม
หรอืต้นทุนทีถ่อืเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงินั ้นดว้ย ทัง้นี้ ค่าตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบี้ย ทีแ่ท้จรงิแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

บรษิัทฯ อาจเลอืกวดัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน เพื่อเป็นการขจดัหรอืลดความไม่
สอดคลอ้งของการรบัรูร้ายการอย่างมนีัยส าคญั (บางครัง้เรยีกว่าการไม่จบัคู่ทางบญัช)ี 

สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถูกตดัรายการออกจากบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัย์นัน้ไดส้ิน้สุดลง หรอืไดม้ี
การโอนสิทธิที่จะได้รบักระแสเงินสดของสินทรพัย์นัน้ รวมถึงได้มกีารโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของ
สนิทรพัย์นัน้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มกีารโอนหรอืไม่ไดค้งไวซ้ึ่งความเสีย่งและผลตอบแทน
เกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

บรษิทัฯ  ตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิกต็่อเมื่อไดม้กีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัของหนี้สนินัน้แลว้  มกีารยกเลกิภาระผกูพนั
นัน้  หรอืมกีารสิน้สุดลงของภาระผกูพนันัน้  ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหนี้สนิทางการเงนิทีม่อียู่ใหเ้ป็นหนี้สนิใหม่จากผูใ้ห้กูร้าย
เดยีวกนัซึง่มขีอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก   หรอืมกีารแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนี้สนิทีม่อียู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถอืว่า
เป็นการตดัรายการหนี้สนิเดมิและรบัรู้หนี้สนิใหม่  โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชดีงักล่าวในส่วนของก าไรหรอื
ขาดทุน 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4. 6  เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ตราสารหนี้ทัง้หมดทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  

บรษิัทฯ   รบัรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทัง้หมดทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงนิสดทีจ่ะครบก าหนด
ช าระตามสญัญากบักระแสเงนิสดทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ  คาดว่าจะไดร้บัช าระและคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง
โดยประมาณของสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีไ่ดม้า 

ลูกหนี้การคา้ 

บรษิทัฯ ใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัลูกหนี้การคา้ ดงันัน้ ทุกวนัสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯ จงึไม่มกีารติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดติ แต่จะรบัรู้ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้การคา้ โดยอา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติ
จากประสบการณ์ในอดีต ปรบัปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นัน้และสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกจิ 

การประเมนิใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลรายงาน 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้มกีารประเมนิใหม่  ณ  สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน เพื่อสะทอ้นการเปลี่ยนแปลง
ของความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนินับจากวนัทีร่บัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก  การเพิม่ขึน้ของค่าเผื่อผลขาดทุน
แสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรอืขาดทุน 

วธิกีารค านวณ ECL  

ในกรณีทีค่วามเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์ไม่ได้เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเริม่แรก บรษิทัฯ วดั
มลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสญัญาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า ในขณะ
ทีห่ากความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเริม่แรก บรษิทัฯ วดัมูลค่าผล
ขาดทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุทีเ่หลอือยู่ของเครื่องมอืทางการเงนิ 

บรษิทัฯ พจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิกว่า 30 
วนั และพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารผดิสญัญา  เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิกว่า 90 วนั  หรอื
ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดติใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดเ้ตม็จ านวน   อกีทัง้บรษิทัฯ ไม่มสีทิธใินการไล่เบี้ย เช่น การ
ยดึหลกัประกนั (หากมกีารวางหลกัประกนั)  อย่างไรกต็าม ในบางกรณีบรษิทัฯ อาจพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีาร
เพิม่ขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดติอย่างมนีัยส าคญัและมกีารผดิสญัญา โดยพจิารณาจากขอ้มูลภายในหรอืขอ้มูลภายนอกอื่น 
เช่น อนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 

การตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อบรษิทัฯ คาดว่าจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกีต่อไป 

 



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

 Wattana Karnpeat Public Company Limited                                     

86 
 

 
 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4. 6  เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
การหกักลบของเครื่องมอืทางการเงนิ 
สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะน ามาหกักลบกนัและแสดงด้วยยอดสุทธใินงบแสดงฐานะการเงนิ ก็ต่อเมื่อ
บรษิทัฯ มสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แล้วในการหกักลบจ านวนเงนิทีร่บัรู ้และบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะช าระดว้ยยอด
สุทธ ิหรอื ตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิพรอ้มกนั 
ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่ายรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
ในการค านวณดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่าย   อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะน ามาใชก้บัมลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ของสนิทรพัย ์(เมื่อ
สนิทรพัยไ์ม่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ)  หรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายของหนี้สนิ   อย่างไรกต็าม  ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่
มกีารด้อยค่าด้านเครดติภายหลงัการรบัรู้เมื่อเริม่แรก   รายได้ดอกเบี้ยจะค านวณโดยการใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิกบั
มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิหลงัหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า   หากสนิทรพัย์ไม่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติอกี
ต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบีย้จะเปลีย่นกลบัไปค านวณจากมลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ของสนิทรพัย ์

4.17 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิให้ผู้อื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมูลค่า 

บรษิทัฯ   ใชร้าคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึง่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม    ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องได้  บรษิัทฯ จะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์     และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้ที่
เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ให้มากทีสุ่ด 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริษัทฯ จะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สนิทรพัย์หรอืหนี้สินที่จะวดัมูลค่ายุติธรรมนัน้ให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 13 เรื่อง การวดัมูลค่า
ยุตธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้.- 
ระดบั 1 : ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื้อขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 
ระดบั 2 : ขอ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 : ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 
หากสนิทรพัย์หรือหนี้สินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมรีาคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย บรษิัทฯ วดัมูลค่าสนิทรพัย์และ
สถานะการเป็นสนิทรพัยด์ว้ยราคาเสนอซื้อ และวดัมลูค่าหนี้สนิและสถานะการเป็นหนี้สนิดว้ยราคาเสนอขาย 

หลกัฐานทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกคอืราคาของการท ารายการ เช่น 
มลูค่ายุตธิรรมของผลตอบแทนทีใ่หห้รอืไดร้บั 

หากขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีแ่ตกต่างกนัการ
วดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมของขอ้มูลที่อยู่ใน
ระดบัต ่าสุดทีม่นีัยส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ จะประเมนิความจ าเป็น
ในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่ี
การวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ า 
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ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและ
ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กี่ยวกบัสนิทรพัย ์ หนี้สนิ 
รายได ้และค่าใชจ้่าย  การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ  ทีผู่บ้รหิารมคีวาม
เชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ ดงันัน้ ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจแตกต่างไปจากมูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงนิน้ี ยกเวน้ การใช้ดุลย
พนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

4.18.1 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

 การระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ: 

ในการระบุภาระทีต่้องปฏบิตัใินการส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและ
รายละเอียดของสญัญาที่ท ากบัลูกค้าเพื่อพจิารณาว่าสินค้าหรือบรกิารแต่ละรายการถือเป็นภาระ ที่แยกจากกนัหรอืไม่ 
กล่าวคอื กจิการจะบนัทกึสนิค้าหรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต็่อเมื่อสนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าวสามารถระบุไดว้่า
แยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลูกคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของ
สญัญาที่ท ากบัลูกค้าเพื่อพจิารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบตัินัน้เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอืเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทัง้นี้ 
กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 
- ลูกคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 
- การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีลู่กคา้ควบคุมในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 
- การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัย์ทีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้และกจิการมสีทิธใินการ รบั

ช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจุบนั 

ในกรณีทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขขา้งต้น กจิการจะรบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
ว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาเป็นสินทรพัย์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิว่า
รายจ่ายดงักล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิม่ในการได้มาซึ่งสญัญาที่ท ากับลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการก าหนดวธิีการตัดจ าหน่าย
สนิทรพัยด์งักล่าว 
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4.18.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  
ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ  ได้
โอนหรอืรบัโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์และหนี้สนิดงักล่าวแล้วหรอืไม่   โดยใช้ดุลยพนิิจบนพื้นฐานของ
ขอ้มลูทีด่ทีีสุ่ดทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

4.18.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้  
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงนิในอดตี 
อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติทีค่ล้ายคลงึกนั เป็นตน้ ทัง้นี้ 
ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิของบรษิทัฯ อาจไม่ได้บ่งบอกถงึการ
ผดิสญัญาของลูกคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต  

4.18.4 ค่าเสื่อมราคาของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้าน (ถา้ม)ี และตอ้งทบทวน
อายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้  
 

4.18.5 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
ในการบนัทกึและวดัมูลค่าเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้ จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิารในการประมาณมูลค่า
ของสนิทรพัย์ทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคต โดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึ่งประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าว
อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุนการเปลีย่นแปลง
ของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4.18.6 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า บรษิทัฯ จะมกี าไรทางภาษีใน
อนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดน้ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯ   ควร
รบัรูจ้ านวนสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษีทีค่าดว่าจะเกดิใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

4.18.7 การดอ้ยค่าของของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิ 
ฝ่ายบรหิารจะต้องพจิารณาการด้อยค่าของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน และ
บนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ขอ้บ่งชีด้งักล่าว
รวมถึงการลดลงอย่างมีนัยส าคญัของมูลค่าตลาดหรอืมูลค่าที่ได้รบัจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสนิทรพัย์   การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกจิการที่มผีลกระทบต่อการใชส้นิทรพัย์นัน้ในอนาคต   แนวโน้ม
ในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิที่เกี่ยวขอ้ง  การสูญเสยีส่วนแบ่งตลาดที่ส าคญัของกจิการ  รวมถงึ
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญั หรอืค าตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ เป็นตน้ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.18 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ)  

4.18.7 การดอ้ยค่าของของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิ (ต่อ) 

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์สิทธิการใช้  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์หรอืหน่วยสนิทรพัย์ที่
ก่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ ทัง้นี้ กระแส
เงนิสดประมาณการบนพืน้ฐานของขอ้มลูการด าเนินงานทีม่อียู่ ณ ปัจจุบนั ซึง่ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยห์รอืหน่วย
สนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดนัน้  โดยประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากภาวะการแข่งขนั 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาด
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.18.8 ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 

ในการประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการถงึ
ความน่าจะเป็นทีพ่นักงานจะท างานจนครบเกษียณอายุ โดยค านึงถงึขอ้มูลในอดตีซึ่งจะทบทวนทุกปี สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการ
ค านวณจะค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนักงาน ซึง่จะถูกค านวณขึน้ทุกปี 

4.18.9 สญัญาเช่า 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า - ในฐานะผูเ้ช่า 

ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า   ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่าบรษิทัฯ  มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิ ส าหรบับรษิทัฯ ในการใชห้รอืไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ภายหลงัจากวนัทีส่ญัญา
เช่ามผีล บรษิัทฯ จะประเมนิอายุสญัญาเช่าใหม่หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่มนีัยส าคญัซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและ
ส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 

บรษิทัฯ  ไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่า  ดงันัน้  ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการก าหนด
อตัราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ  ในการคดิลดหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่เป็น
อตัราดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงนิทีจ่ าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิาร
ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีค่ลา้ยคลงึ  โดยมรีะยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีค่ลา้ยคลงึ 

การจดัประเภทของสญัญาเช่า - ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯ ไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.18  การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ)  

4.18.9 สญัญาเช่า (ต่อ) 

บรษิทัฯ  ก าหนดอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดข้องสญัญาเช่า  โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยาย
อายุสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธเิลือกนัน้ และระยะเวลาตามสิทธเิลือกในการยกเลกิ
สญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
ว่าบรษิทัฯ มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิลอืกใน
การยกเลกิสญัญาเช่า โดยพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจในทางเศรษฐกิจ
ส าหรบับรษิัทฯ ในการใช้สทิธเิลอืกนัน้ ภายหลงัจากวนัที่สญัญาเช่ามผีล บรษิัทฯ จะประเมนิอายุสญัญาเช่าใหม่หากมี
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นีัยส าคญัซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธิ
เลอืก 

4.18.10 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงินที่เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ไม่มกีารซื้อขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื้อขายคล่อง  ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทาง
การเงนิดงักล่าว  โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองในการประเมนิมูลค่า   ซึ่งตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวัแปรที่มอียู่ในตลาด  โดยค านึงถึงความเสี่ยงด้านเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯ และคู่สญัญา) สภาพคล่อง 
ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว    การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิาน
ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการค านวณอาจมผีลกระทบต่อมูลค่ายุตธิรรมทีเ่ปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิและการเปิดเผย
ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

4.18.11 คดฟ้ีองรอ้ง 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของคดี
ที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดงักล่าว ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว้ 

4.18.12 การประเมนิภาษ ี

บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกประเมนิภาษ ีซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของการถูกประเมนิ
ภาษีแล้ว และเชื่อมัน่ว่าจะไม่มคีวามเสยีหายเกิดขึน้จงึไม่ได้บนัทกึประมาณการหนี้สนิดงักล่าว ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 
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5. รายการธรุกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯ มีรายการบญัชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สินทรพัย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบรษิัทฯ 
เกิดขึ้นจากรายการบญัชกีบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวข้องกันดงักล่าว  บุคคลและบรษิัทเหล่านี้เกี่ยวขอ้งกนั โดยการเป็น
กรรมการร่วมกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

   ลกัษณะ การด าเนินกจิการ บรษิทัฯ ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 
บรษิทัและบุคคล ความสมัพนัธ ์ ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ปี 2565 ปี 2564 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

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

2 ศูนยก์ารแพทย ์ สาธารณรฐั
ประชาธปิไตย
ประชาชนลาว 

- - 

บรษิทั พแีอนดเ์อส วนัเนส เวลธ ์จ ากดั   2 พฒันา
อสงัหารมิทรพัย์

เพื่อใหเ้ช่า 

ไทย - - 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั      

นายพพิฒัน์ ตัง้สบืกุล 3 - ไทย - - 
นายสทิธชิยั องักลมเกลยีว 3 - ไทย - - 
นางศุภวรรณ ตัง้สบืกุล 3 - ไทย - - 
นางสาวบงัอร ตัง้สบืกุล 3 - ไทย - - 
นางสาวณฐัธริา ตัง้สบืกุล 4 - ไทย - - 
นางพรีวรรณ จงัศริวิฒันธ ารง 4 - ไทย - - 
นายพรีพฒัน์ ตัง้สบืกุล 4 - ไทย - - 

 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  เป็นดงันี้.- 
1. มกีรรมการของบรษิทัฯ บางท่านร่วมกนั 

2. มผีูถ้อืหุน้บางท่านร่วมกนั 

3. เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

4. เป็นผูถ้อืหุน้และเป็นบุคคลใกลช้ดิกบักรรมการของบรษิทัฯ 
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5. รายการธรุกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มนีโยบายการก าหนดราคา ดงันี้.- 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
1. ขายยาและเวชภณัฑ ์ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 
2. รายไดค้่ารกัษาพยาบาล อตัราเดยีวกนักบัทีไ่ม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
3. รายไดค้่าเช่าและรายไดค้่าบรกิารอื่นๆ ตามอตัราทีต่กลงรว่มกนั 
4. ขายสนิทรพัย ์ ราคาตามบญัชบีวกก าไรส่วนเพิม่ 
5. ตน้ทุนขายยาและเวชภณัฑ ์ ราคาทุน 
6. ซื้อยาและเวชภณัฑ ์ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 
7. ค่าเช่าและค่าบรกิารอื่นๆ ตามอตัราทีต่กลงรว่มกนั  
8. ค่าธรรมเนียมแพทย ์ อตัราเดยีวกนักบัแพทยท์ีไ่ม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
9. ค่าส่งตวัผูป่้วย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของรายไดสุ้ทธทิีเ่รยีกเกบ็จากผูป่้วย 
10. ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ ค านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรง  6 - 11 ปี 
11. ตน้ทุนทางการเงนิ อตัรารอ้ยละ 4.83 - 5.10 

 
5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น ค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้รหิาร และผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี้.- 

 

หน่วย  :  บาท 
ปี 2565 ปี 2564 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 24,927,366.00 23,006,000.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 39,871.08 436,978.92 

รวม 24,967,237.08 23,442,978.92 

 

    นโยบายการ หน่วย : บาท 

    ก าหนดราคา ปี 2565 ปี 2564 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั    
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล  1 และ 2 577,023.18 5,110,699.48 
รายไดอ้ื่น  3 และ 4 946,459.84 1,064,674.20 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล  5 และ 6 และ 8 และ 9 และ10 34,008,106.56 12,491,517.66 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  9 - 2,585.20 
ตน้ทุนทางการเงนิ  11 1,284,037.37 442,490.46 
    
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั    
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล  1 และ 2 1,437,330.66 847,526.58 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล  5 และ 6 และ 7 และ 9 และ10 7,203,127.44 5,241,013.52 
ตน้ทุนทางการเงนิ  11 163,634.23 203,279.44 
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5. รายการบญัชีกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2565 ปี 2564 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
ลูกหนี้การคา้   
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,549,701.93 2,221,377.52 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,874.06 8,998.88 

รวมลูกหนี้การคา้ 1,564,575.99 2,230,376.40 
ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น   
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 177,129.00 5,545,420.00 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,017.00 - 
รวมลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 190,146.00 5,545,420.00 

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น 1,754,721.99 7,775,796.40 

 
 หน่วย  :  บาท 

ปี 2565 ปี 2564 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ   
  สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32,065,481.55 7,794,238.31 
  สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,564,429.04 3,387,654.21 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 34,629,910.59 11,181,892.52 

 

 
หน่วย  :  บาท 

ปี 2565 ปี 2564 
เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
เจา้หนี้การคา้   
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 70,135.60 196,003.93 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น   

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,331,586.99 1,137,923.53 
  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,945.00 25,070.00 
  เงนิเดอืนและค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 544,455.00 432,189.00 
  อื่นๆ - 11,000.00 

  รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น  1,885,986.99 1,606,182.53 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 1,956,122.59 1,802,186.46 
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5. รายการบญัชีกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั  มรีายละเอยีดดงันี้.- (ต่อ) 
 หน่วย  :  บาท 

ปี 2565 ปี 2564 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   

  หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33,040,192.58 8,262,775.85 
  หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,758,661.67 3,557,027.49 

รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่า 35,798,854.25  11,819,803.34 

 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย  :  บาท 

ปี 2565 ปี 2564 
เงนิสด 161,427.00 173,593.00 
บตัรเครดติรอเรยีกเกบ็ 193,762.00  9 ,633.   
เงนิฝากธนาคาร  -  บญัชกีระแสรายวนั 15,925,157.99 2,379,075.95  
เงนิฝากธนาคาร  -  บญัชอีอมทรพัย ์ 59,093,549.46 16,451,397.59 

รวม 75,373,896.45 19,095,699.54 

 
2. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - สุทธ ิประกอบดว้ย.- 
 หน่วย  :  บาท 

ปี 2565 ปี 2564 

ลูกหนี้การคา้   

ลูกหนี้คู่สญัญา 35,277,538.26 21,219,533.31 
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,564,575.99 2,230,376.40 
ลูกหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 95,960.00 141,860.00 
ลูกหนี้ทัว่ไปและลูกหนี้พนกังาน - บุคคลอื่น  1,054,942.69 903,364.39 
รายไดค้า้งรบั 2,137,855.82 1,668,971.00 
รวมลกูหนี้การคา้ 40,130,872.76 26,164,105.10 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,755,745.47) (1,504,495.20) 

รวมลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ 37,375,127.29 24,659,609.90 
   

ลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น   
ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหน้า 736,389.74 599,457.44 
ลกูหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 190,146.00 64,420.00 
ค่าจองวคัซนีทางเลอืกโควดิ 19 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5,481,000.00 
ค่าจองวคัซนีทางเลอืกโควดิ 19 - บรษิทัอื่น - 6,097,000.00 
อื่นๆ 16,075.00 786,856.82 
รวมลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น  942,610.74 13,028,734.26 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สุทธ ิ  38,317,738.03 37,688,344.16 
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7.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลูกหนี้การคา้ แยกตามอายุหนี้คา้งช าระ ไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2565 ปี 2564 

ลูกหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 31,763,985.51 20,486,819.92 
ลูกหนี้การคา้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระ   
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 4,412,743.31 4,062,481.00 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 982,205.00 273,116.99 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 1,500,739.50 153,443.00 
มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป    1,471,199.44 1,188,244.19 
รวม รวม 40,130,872.76 26,164,105.10 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,755,745.47) (1,504,495.20) 

สุทธ ิ    37,375,127.29 24,659,609.90 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2565 ปี 2564 

ยอดยกมาตน้ปี 1,504,495.20 2,413,939.04 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างปี 1,363,378.69 130,347.45 
หกั กลบัรายการจากการตดัหนี้สญู (112,128.42) (1,039,791.29) 

ยอดคงเหลอืปลายปี  2,755,745.47 1,504,495.20 

 
8. สินค้าคงเหลือ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2565 ปี 2564 

ยาและเวชภณัฑ ์ 8,385,619.45 7,570,168.93 
วสัดุการแพทย ์ 779,320.49 746,560.03 

รวม 9,164,939.94 8,316,728.96 
 
 
 
 
 



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

 Wattana Karnpeat Public Company Limited                                     

96 
 

 
 

9. สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

 อตัราดอกเบีย้ หน่วย : บาท 

 รอ้ยละ (ตอ่ปี) ปี 2565 ปี 2564  
ตราสารหนี้ทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย    
เงนิฝากธนาคาร ประจ า 7 เดอืน 0.75% 47,000,000.00 - 
ตราสารหนี้ทีว่ดัดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน    
เงนิลงทุนในกองทุนเปิด  - 61,114,650.00 
บวก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม  - 485,063.71 
สุทธ ิ   - 61,599,713.71 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 47,000,000.00 61,599,713.71 

 
9.1 ตราสารหนี้ทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้.-  

  หน่วย : บาท 
  มลูค่ายุตธิรรมผ่าน

ก าไรขาดทนุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565   
ยอดคงเหลอืตน้ปี - ราคาทุน  61,114,650.00 
บวก สบัเปลีย่นกองทุนเขา้ระหว่างปี  16,201,472.27 
หกั สบัเปลีย่นกองทุนออกระหว่างปี  (16,225,280.32) 
หกั ไถ่ถอนระหว่างปี  (61,090,841.95) 
ยอดคงเหลอืปลายปี  - 

 
 หน่วย : บาท 

 
 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 

มลูค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน 

 

มลูค่ายุตธิรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    
ยอดคงเหลอืตน้ปี - ราคาทุน 15,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 
บวก ซื้อระหว่างปี - 11,000,000.00 - 
หกั ไถ่ถอนระหว่างปี (15,000,000.00) - - 
ยอดคงเหลอืปลายปี - ราคาทุน - 41,000,000.00 20,000,000.00 
บวก การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรม - 485,063.71 114,650.00 
บวก (หกั)   จดัประเภทเงนิลงทุนใหม่ - 20,114,650.00 (20,114,650.00) 
ยอดคงเหลอืปลายปี - มลูค่ายุตธิรรม - 61,599,713.71 - 
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10. สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - สุทธ ิประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ ปี 2565 ปี 2564 
  (ต่อปี) ราคาทุนตดั มลูค่า ราคาทุนตดั มลูค่า 
 ปี 2565 ปี 2564 จ าหน่าย ยุตธิรรม จ าหน่าย ยุตธิรรม 
เงนิฝากธนาคาร                 
    ประจ า 13 เดอืน 

 
0.95 

 
1.45 

 
20,000,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

สลากออมสนิ 3 ปี 
  - ปีที ่1  (บาท : หน่วย) 

 
0.125 

 
0.125 

 
- 

 
- 

 
- - 

  - ปีที ่2  (บาท : หน่วย) 0.25 0.25 - - 20,000,000.00 - 
  - ปีที ่3  (บาท : หน่วย) 0.40 0.40 2 ,   ,   .   - - - 

รวม   40,000,000.00 - 20,000,000.00 - 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 
 ปี 2565 ปี 2564 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 25,000,000.00 25,000,000.00 
บวก   ซื้อเพิม่ระหว่างงปี 20,000,000.00 - 
หกั ไถ่ถอนระหวา่งปี (5,000,000.00) - 
ยอดคงเหลอืปลายปี 40,000,000.00 25,000,000.00 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (20,000,000.00) (5,000,000.00) 
สุทธ ิ 20,000,000.00 20,000,000.00 
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11.         ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิประกอบดว้ย.- 

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

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 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 
บวก ซื้อระหว่างปี - - 1,313,111.00 1,885,522.10 474,630.24 - 1,437,430.50 5,110,693.84 
บวก(หกั) รบัโอน(โอนออก) - 1,322,334.78 - 422,526.00 - - (1,744,860.78) - 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - (1,900,000.00) - - - - (1,900,000.00) 
หกั  ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (13,000.00) (708,996.28) (116,175.99) - - (838,172.27) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 66,554,742.60 421,643,317.20 114,310,763.01 30,087,581.53 11,162,518.35 25,365,056.41 1,184,220.00 670,308,199.10 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 - 166,228,757.08 87,539,735.33 19,776,241.96 8,146,399.99 19,218,539.25 - 300,909,673.61 
บวก ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 17,396,737.65 7,172,482.61 3,166,624.23 884,104.25 816,706.88 - 29,436,655.62 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - (1,899,999.00) - - - - (1,899,999.00) 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (12,350.00) (702,640.86) (116,167.99) - - (831,158.85) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - 183,625,494.73 92,799,868.94 22,240,225.33 8,914,336.25 20,035,246.13 - 327,615,171.38 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 66,554,742.6  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 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 66,554,742.60 238,017,822.47 21,510,894.07 7,847,356.20 2,248,182.10 5,329,810.28 1,184,220.00 342,693,027.72 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 ทีด่นิ อาคารและ เครื่องมอืและ เครื่องตกแต่งและ เครื่องมอืเครื่องใช ้ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
  ส่วนปรบัปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช ้   ก่อสรา้ง  
  อาคาร การแพทย ์ ส านักงาน     

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 66,554,742.60 421,643,317.20 114,310,763.01 30,087,581.53 11,162,518.35 25,365,056.41 1,184,220.00 670,308,199.10 
บวก ซื้อระหว่างปี - 1,646,567.37 4,921,432.00 5,177,141.97 822,402.57 98,975.00 18,313,316.36 30,979,835.27 
บวก(หกั) รบัโอน(โอนออก) - - - - - - (868,035.00) (868,035.00) 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - (5,465,926.10) - - - - (5,465,926.10) 
หกั  ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - (45,656.00) (27,29,740.71) (7,990.00) (934,283.51) - - (28,279,670.22) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 66,554,742.60 423,244,228.57 86,474,528.20 35,256,733.50 11,050,637.41 25,464,031.41 18,629,501.36 666,674,403.05 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 - 183,625,494.73 92,799,868.94 22,240,225.33 8,914,336.25 20,035,246.13 - 327,615,171.38 
บวก ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 17,578,232.69 6,897,347.13 3,299,196.59 911,118.40 615,624.11 - 29,301,518.92 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - (4,321,990.10) - - - - (4,321,990.10) 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - (6,329.18) (26,227,639.77) (7,590.50) (875,650.09) - - (27,117,209.54) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 - 201,197,398.24 69,147,586.20 25,531,831.42 8,949,804.56 20,650,870.24 - 325,477,490.66 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 66,554,742.60 238,017,822.47 21,510,894.07 7,847,356.20 2,248,182.10 5,329,810.28 1,184,220.00 342,693,027.72 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 66,554,742.60 222,046,830,33 17,326,942.00 9,724,902.08 2,100,832.85 4,813,161.17 18,629,501.36 341,196,912.39 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 2565 2564 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล       24,677,604.61 24,632,267.36 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       4,623,914.31 4,804,388.26 

รวม       29,301,518.92 29,436,655.62 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

บรษิัทฯ ได้จดจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบางส่วนที่มอียู่แล้วในขณะนี้และที่จะมตี่อไปในภายหน้าของบรษิัทฯ ไว้กบั
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัการกูย้มืเงนิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 และขอ้ 18 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564  บรษิัทฯ  มรีาคาทุนของสินทรพัย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่
จ านวน 73.53 ลา้นบาท และ 97.70 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
12. สญัญาเช่า 

12.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 ทีด่นิ และสิง่ปลูกสรา้ง 
 ปี 2565 ปี 2564 
ราคาทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 15,393,366.52 15,393,366.52 
ซื้อระหว่างปี 29,309,314.63 - 
เปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (2,013,789.15) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  42,688,892.00 15,393,366.52  
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัที ่1 มกราคม 4,138,731.17 2,352,593.90 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 4,198,155.00 1,786,137.27 
เปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (393,124.24) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 7,943,761.93 4,138,731.17 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ   
ณ วนัที ่1 มกราคม 11,254,635.35 13,040,772.62 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 34,745,130.07  11,254,635.35 

 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 

  ปี 2565 ปี 2564 

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล  4,198,155.00 1,786,137.27 
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12. สญัญาเช่า (ต่อ) 

12.2 หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2565 ปี 2564 
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 43,820,000.00 14,214,000.00 
หกั ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัช ี (7,929,811.68) (2,349,332.77) 
มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขัน้ต ่า 35,890,188.32 11,864,667.23 
หกั ส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (4,260,756.74) (1,612,758.13) 
สุทธ ิ  31,629,431.56 10,251,909.10 

 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2565 ปี 2564 
ประกอบดว้ย   
 หนี้สนิสญัญาเช่าหมุนเวยีน 4,260,756.75 1,612,758.13 
 หนี้สนิสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 31,629,431.57 10,251,909.10 
      รวม  35,890,188.32 11,864,667.23 

การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
26.3 ภายใตห้วัขอ้ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าเพื่อเชา่ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยมกี าหนดการช าระค่าเช่าเป็นราย
เดอืน อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ปี ถงึ 11 ปี 

รายการเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2565 ปี 2564 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 11,864,667.23 13,422,764.13 
บวก เพิม่ขึน้ระหว่างปี 36,624,000.00 - 
         การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ระหว่างปี (7,314,685.37) - 
หกั ช าระค่าเช่าระหว่างปี (3,708,961.68) (1,558,096.90) 
 ยกเลกิสญัญาเช่า (1,574,831.86) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 35,890,188.32 11,864,667.23 
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12. สญัญาเช่า (ต่อ) 

12.2 หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ(ตอ่) 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2565 ปี 2564 

มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 

 สุทธจิากดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชเีป็นดงันี้.- 

  

ไม่เกนิ 1 ปี 4,260,756.75 1,612,758.13 
เกนิ 1 - 5 ปี 20,322,490.08 7,370,836.94 
มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 11,306,941.49 2,881,072.16 
รวม  35,890,188.32 11,864,667.23 

 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  ปี 2565 ปี 2564 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้  4, 98, 55.     1,786,137.27 

ดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า  1,455,038.33 649,120.77 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้  565,200.00 557,500.00 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซื้อทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  346,680.00 462,240.00 
 
13. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2565 ปี 2564 
ราคาทุนของสินทรพัย ์   
ณ วนัที ่1 มกราคม  9,941,507.18 9,600,957.18 
บวก ซื้อระหว่างปี 163,200.00 340,550.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  10,104,707.18 9,941,507.18 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัที ่1 มกราคม  6,575,596.51 5,708,073.97 
บวก ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี 884,592.17 867,522.54 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  7,460,188.68 6,575,596.51 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

ณ วนัที ่1 มกราคม  3,365,910.67 3,892,883.21 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2,644,518.50 3,365,910.67 

บรษิทัฯ แสดงค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปีภายใตห้วัขอ้ "ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร" ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
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14 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2565 ปี 2564 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,459,386.21 6,073,443.62 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี -  (97,012.74) 
สุทธ ิ 6,459,386.21   5,976,430.88 

 
14.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี มดีงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

  บนัทกึเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน  

 
ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 2565 
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2565 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลูกหนี้การคา้ 3 0,899. 4 250,250.05 - 551,149.09 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 122,006.38 107,005.27 - 274,954.52  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 5,650,538.20 240,162.60 (257,418.20) 5,633,282.60 

รวม 6,073,443.62 597,417.92  (257,418.20) 6,413,443.34 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น     
    ก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม (97,012.74) 97,012.74 - - 

สุทธ ิ 5,976,430.88 694,430.66  (257,418.20) 6,413,443.34  

 
 หน่วย : บาท 
  บนัทกึเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน  

 
ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 2564 
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2564 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลูกหนี้การคา้ - 300,899.04 - 300,899.04 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 76,398.31 45,608.07 - 122,006.38 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 5,342,796.20 307,742.00 - 5,650,538.20 

รวม 5,419,194.51 642,249.11 - 6,073,443.62 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น     
    ก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม (58,134.67) (60,558.07) 21,680.00 (97,012.74) 

สุทธ ิ 5,361,059.84 581,691.04 21,680.00 5,976,430.88 
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14.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (ต่อ) 
14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้.- 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
    หน่วย : บาท 

    ปี 2565 ปี 2564 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั   
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี 25,898,742.42  2,184,246.23 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   
 กบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (694,430.66) (593,691.04) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 25,204,311.76     1,590,555.19 
 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

   จ านวนเงนิ รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จ านวนเงนิ 
   ก่อนภาษ ี ทางภาษี สุทธจิากภาษ ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    
    ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าของ    
 ผลประโยชน์พนักงาน     1,287,091.00 (257,418.20)  1,029,672.80 

 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

   จ านวนเงนิ รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จ านวนเงนิ 
   ก่อนภาษ ี ทางภาษี สุทธจิากภาษ ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    
    ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าของ    
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น     (108,400.00) 21,680.   (86,72 .  ) 

14.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 

ปี 2565 ปี 2564 

อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี
(รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้   25, 28,486.9    10,342,540.94 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 25,051,640.24 20 2,068,508.19 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถน ามา

หกัในการค านวณก าไรทางภาษี  
 

847,102.18  (192,003.96) 

ผลกระทบของอตัราภาษปัีจจุบนักบัอตัราภาษใีน
อนาคตทีส่่งผลกระทบต่อการค านวณ     

     ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (694,430.66)  (285,949.04) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ)  20%  25,204,311.76      15 1,590,555.19 
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14.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (ต่อ) 

อตัราภาษ ี 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปีจากก าไรสุทธติามบญัช ีภายหลงัปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง ไดถู้กวดัมูลค่าดว้ยอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ซึ่งเป็นอตัราภาษีทีร่ฐับาลก าหนด ณ วนัที่
รายงาน 

 
14. สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย.- 

  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) หน่วย : บาท 
ประเภทเงนิฝาก เพื่อค ้าประกนั ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อและอุปกรณ์สื่อสาร 0.25 0.075 5,020,000.00 5,020,000.00 

 
15. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) หน่วย : บาท 
 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 5.85 - 3,012,916.33 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 2.00 - 10,000,000.00 
รวม   - 13,012,916.33 

บรษิทัฯ มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารพาณิชย์สองแห่ง รวมจ านวน 15 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยในอตัรา MOR ต่อปี 
โดยวงเงนิ 5 ล้านบาท ค ้าประกนัการกูย้มืโดยจ าน าสทิธกิารเบกิเงนิฝากบญัชอีอมทรพัย์ และวงเงนิ 10 ล้านบาท ค ้าประกนั
โดยหลกัประกนัเดยีวกบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิขา้งตน้ ครบก าหนดช าระภายในเดอืนมนีาคม 2565 ค ้าประกนัโดยหลกัประกนัเดยีวกบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 
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17. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.-  

 
 

หน่วย : บาท 
ปี 2565 ปี 2564 

เจา้หนี้การคา้   
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 32,299,680.69 28,203,873.83 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 70,135.60 196,003.93 
ตัว๋เงนิจ่าย 43,290.00 38,790.00 

รวมเจา้หนี้การคา้ 32,413,106.29 28,438,667.76 

เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น   

เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 11,000.00 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  6,111,487.86 2,488,368.39 
เงนิเดอืนและค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 5,673,615.00 4,090,594.00 
รายไดร้บัล่วงหน้า 2,127,480.86 1,609,066.97 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 2,481,598.14 1,468,785.25 
อื่นๆ 294,132.63 350,898.09 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 16,688,314.49 10,018,712.70 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 49,101,420.78 38,457,380.46 

 
18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2565 ปี 2564 
เงนิกูย้มืระยะยาวตน้ปี 46,099,677.02 80,805,000.00 
หกั จ่ายช าระระหว่างปี (26,774,677.02) (34,705,322.98) 
เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 19,325,000.00 46,099,677.02 
หกั ส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (9,605,000.00) (26,774,677.02) 

สุทธ ิ 9,720,000.00 19,325,000.00 
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18.         เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มรีายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงันี้.- 

วงเงนิ  อตัราดอกเบีย้    
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ (รอ้ยละ) การผ่อนช าระ 

35 เพื่อซื้อทรพัยส์นิและช าระ MLR ลบอตัราคงที ่ ช าระคนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืนละ 365,000.- บาท 
 ค่าก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล ต่อปีตามทีร่ะบุใน โดยปลอดช าระเงนิตน้ 12 เดอืน ก าหนดช าระ 

  สญัญา เสรจ็สิน้ภายใน 9 ปี นับแต่วนัเบกิเงนิกูง้วดแรก 
   เริม่ผ่อนช าระตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 

5  เพื่อปรบัปรุงอาคารโรงพยาบาล MLR ลบอตัราคงที ่ ช าระคนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืนละ 530,000.- บาท 
 และซือ้เครื่องมอืแพทย์  ต่อปีตามทีร่ะบุใน โดยปลอดช าระเงนิตน้ 12 เดอืน ก าหนดช าระ 
  สญัญา เสรจ็สิน้ภายใน 9 ปี นับแต่วนัลงนามในสญัญา 
   เริม่ผ่อนช าระตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 

เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ ขา้งตน้ ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบางส่วนทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้และทีจ่ะมีต่อไป
ในภายหน้าของบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนั 

 
19. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

บรษิทัฯ  จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ  ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสทิธแิละอายุงาน 

โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ มคีวามเสีย่งจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสีย่งของ
ช่วงชวีติ และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2565 ปี 2564 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 28,252,691.00 26,713,981.00 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 1,388,046.00 1,310,154.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 248,767.00 228,556.00 
ผลประโยชน์จ่ายจรงิระหว่างปี (436,000.00) - 
ก าไรจากการวดัมลูค่าใหม ่ (1,287,091.00) - 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31  ธนัวาคม 28,166,413.00 28,252,691.00 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (12,705,947.00) (12,703,615.00) 

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน - สุทธ ิ 15,460,466.00 15,549,076.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บรษิทัฯ ระยะเวลา 11.92 ปี และ 13.93 ปี ตามล าดบั 
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19. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

  หน่วย : บาท 

  ปี 2565 ปี 2564 
สมมตฐิานทางการเงนิ  1,180,995.00 - 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์  (259,914.00) - 
สมมตฐิานประชากร  366,010.00 - 

รวม  1,287,091.00 - 

 
ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 

   หน่วย : บาท 

  ปี 2565 ปี 2564 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน   
    ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 843,885.00 779,421.00 
    ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 753,056.92 322,310.08 
    ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 39,871.08 436,978.92 
รวม  1,636,813.00 1,538,710.00 

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - สุทธจิากภาษเีงนิได ้

 1,029,672.80 - 

 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น แสดงไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2565 ปี 2564 
รวมในก าไรสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม   4,453,155.18 4,453,155.18 
รบัรูร้ะหว่างปี    1,287,091.00 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   5,740,246.18 4,453,155.18 
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19. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

 ปี 2565 ปี 2564 
* อตัราคดิลด 2.82%  .58% 
อตัราการทุพพลภาพ 5% 5% 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3% 2% 
** อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน 0.00% - 31.00% 0.00% - 28.00% 
***อตัรามรณะ 100% ของ TMO2017 100% ของ TMO2017 
อายุครบเกษยีณ (ปี)  60 60 

*อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลส าหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
**ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนักงาน 

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

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที่เกี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตอิื่นๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนด
ไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

ผลกกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2565 ปี 2564 
อตัราคดิลด  
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (1,711,232.00) (1,786,914.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 1,996,588.00 2,100,513.00 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)   
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 2,061,970.00 2,335,415.00 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (1,795,564.00) (2,004,636.00) 
อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)   
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (1,786,934.00) (1,841,802.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 238,599.00 204,192.00 

แมว้่าการวเิคราะหน์ี้ไม่ไดค้ านึงการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตติ่างๆ 
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16. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้
ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 
17. เงินปันผลจ่าย 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2565 มมีตจิ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธปิระจ าปี 
2564 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นเงนิ 3.50 ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที ่25 พฤษภาคม 
2565 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่ 29 เมษายน 2564 มมีตใิหง้ดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563  

 
18. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2565 ปี 2564 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 144,182,235.02 113,496,101.43 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 24,967,237. 8 23,442,978.92 
ค่าเวชภณัฑแ์ละวสัดุทางการแพทย ์ 73,663,445.83 61,420,602.14 
ค่าใชจ้่ายฟอกไต 45,524,951.00 44,348,045.00 
ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจา่ย 30,186,111.09 32,090,315.43 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3,081,183.42 3,523,149.31 

 
19. ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี  ค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดยแสดงการค านวณ 
ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2565 ปี 2564 
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 100,053,889.46 8,751,985.75 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 10,000,000.00 10,000,000.00 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 10.01 0.88 
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20. การน าเสนอส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ  ทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน  ทัง้นี้  ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานของบรษิทั คอื กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัฯ ด าเนินกจิการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื ประกอบธุรกจิสถานพยาบาล และซื้อ - ขายยาและเวชภณัฑ ์ดงันัน้ ฝ่าย
บรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มส่ีวนงานธุรกจิเพยีงส่วนงานเดยีว 
บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มส่ีวนงานทางภูมศิาสตร์เพยีง
ส่วนงานเดยีว 
ดงันัน้ รายได ้ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัส่วนงานทางธรุกจิและส่วนงานทางภูมศิาสตร์
ตามทีก่ล่าวไว ้

 
21. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ และพนักงานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบรษิทัฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 - 6 ของเงนิเดอืน  กองทุนส ารอง
เลีย้งชพีนี้ บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้ออกจาก
งานตามระเบยีบว่าด้วยกองทุนของบรษิัทฯ  และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ย
กองทุนของบรษิทัฯ  
ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การขยายระยะเวลาการช่วยเหลอืนายจา้งและลูกจา้งทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2564 ให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการน าส่งเงินเข้า 
“กองทุนส ารองเลีย้งชพี” เป็นการชัว่คราว ตัง้แต่งวดน าส่งของเดอืนมกราคม 2564 ถงึธนัวาคม 2564  
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 บรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.41 ล้านบาท ส าหรบัปี สิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ หยุดการน าส่งเงนิเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีเป็นการชัว่คราว 

 
22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นมูลค่าทีใ่กล้เคยีงกบั
มลูค่าตามบญัช ี
บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งดา้นการเงนิในดา้นต่างๆ ซึ่งรวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด (ซึ่งประกอบดว้ยความ
เสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นโยบายการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัทฯ มุ่งเน้นการ
บริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนจากตลาดการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิน้อยทีสุ่ด 
เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น สินทรพัย์ทางการเงินอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบาย
การบรหิารความเสีย่ง ดงันี้.- 

 
 



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

 Wattana Karnpeat Public Company Limited                                     

112 
 

 
 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.1      ความเสีย่งดา้นเครดติ 

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งในการสูญเสยีทางการเงนิหากลูกคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามพนัธะสญัญา
ต่างๆ อนัเนื่องมาจากเครื่องมอืทางการเงนิ โดยความเสีย่งดงักล่าวประกอบดว้ย ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น เงนิ
ฝากกบัธนาคาร และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น โดยความเสีย่งสูงสุดจากความเสีย่งดา้นเครดติมมีลูค่าจ ากดัเท่ากบัมลูค่าตาม
บญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ  

26.1.1    ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 

บรษิทัฯ บรหิารความเสีย่งโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้นิเชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่คาดว่าจะมี
ผลขาดทุนทางการเงนิอย่างมสีาระส าคญัจากการใหส้นิเชื่อทางการคา้ โดยบรษิทัฯ ไดต้ดิตามยอดคงคา้งของลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นอย่างสม ่าเสมอ  โดยด าเนินการขอหนังสือรบัรองด้านเครดติ (Letters of credit) [หรอืการท าประกนัสินเชื่อ
ต่างๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงนิอื่นทีม่ชีื่อเสยีง และการจดัส่งสนิค้าใหก้บัลูกค้ารายใหญ่จะมกีารประกนัสนิเชื่อจาก
ธนาคาร] อกีทัง้การใหส้นิเชื่อของบรษิทัฯ ไม่มกีารกระจุกตวัเนื่องจากบรษิทัฯ มฐีานลูกคา้ทีห่ลากหลายและมจี านวนมากราย 

บรษิทัฯ พจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอตัราการตัง้ส ารองของผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ค านวณโดยพจิารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวนัทีถ่ึงก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลูกค้าทีม่รีูปแบบของความเสีย่งด้าน
เครดติที่คล้ายคลงึกนั บรษิัทฯ จดักลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าโดยพจิารณาจากลษัณะของธุรกิจลูกค้ารวมถึง การมี
หนังสอืรบัรองดา้นเครดติ (Letters of credit) และการท าประกนัสนิเชื่อต่างๆ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก มูลค่าของเงินตามระยะเวลาและข้อมูลสนับสนุนที่มีความ
น่าเชื่อถือที่มอียู่ ณ วนัที่รายงาน  โดยเป็นขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต ทัง้นี้ หนังสอืรบัรองดา้นเครดติ (Letters of credit) และการท าประกนัสนิเชื่อต่าง ๆ ถอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของลูกหนี้การคา้และน ามาใชใ้นการค านวณการดอ้ยค่าดา้นเครดติ 

26.1.2    เครื่องมอืทางการเงนิและเงนิฝากธนาคาร 

ฝ่ายบรหิารเงนิของบรษิัทฯ บรหิารความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวข้องกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงนิตาม
นโยบายบรหิารเงนิของบรษิทัฯ โดยลงทุนเฉพาะเงนิฝากประจ ากบัธนาคารคู่สญัญาทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิล้วเท่านัน้และอยู่ ใน
วงเงนิการลงทุนทีก่ าหนดใหก้บัคู่สญัญาแต่ละราย [โดยธนาคารทีเ่ป็นคู่สญัญาต้องได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้น
เครดติโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือด้านเครดติในระดบัสากลหรอืหนึ่งในสองของธนาคารชัน้น าของประเทศ] โดย
วงเงนิในการลงทุนจะถูกสอบทานและปรบัปรุงตลอดปี การก าหนดวงเงนิดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสีย่งจากการกระจุก
ตวัในการลงทุนและลดความสีย่งจากการขาดทุนทางการเงนิอนัอาจเกดิขึน้จากการผดินัดช าระของคู่สญัญา 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งดา้นเครดติของตราสารหนี้ในปรมิาณจ ากดัเนื่องจากคู่สญัญาเป็นธนาคารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้น
เครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูซึง่ประเมนิโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติในระดบัสากล 
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26. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.2      ความเสีย่งดา้นตลาด 

26.2.1    ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

บรษิัทฯ มคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยที่ส าคญัจากเงนิฝากธนาคารที่มอีตัราดอกเบี้ย อนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝากธนาคาร  
สนิทรพัย์ทางการเงนิอื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัยท์าง
การเงนิและหนี้สนิทางการเงนิของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยทีป่รบัขึ้นลงตามอตัราตลาดหรอือตัราดอกเบี้ยคงที่ที่
ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาด ซึง่ความผนัผวนจากอตัราดอกเบีย้อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงนิของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ  บรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย   โดยการจดัหาเงนิกู้ยมืทีม่ที ัง้อตัราดอกเบี้ยตามอตัราคงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้
ตามอตัราผนัแปรในสดัส่วนที่เหมาะสม โดยบรษิัทฯ มนีโยบายในการรกัษาสมดุลระหว่างแหล่งทีม่ากบัการใช้เงนิทุนโดย
หนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราคงที ่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบี้ยทีส่ าคญัสามารถจดั
ตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่มอีตัราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบ
ก าหนด หรอื วนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ไดด้งันี้.- 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบี้ย ไดด้งันี้.- 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไม่มอีตัรา รวม อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ(ต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 59,093,549.46 16,280,346.99 75,373,896.45 0.25 - 0.325 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 47,000,000.00 - - - - 47,000,000.00 0.75 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม ่
   หมุนเวยีนอื่น 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - 40,000,000.00 0.40 - 0.95 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   ไม่หมุนเวยีนทีไ่ม่ใช ่
   เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 0.25 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืระยะยาวจาก        
   สถาบนัการเงนิ - - - 19,325,000.00 - 19,325,000.00 5.33  
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 4,260,756.75 20,322,490.08 11,306,941.49 - - 35,890,188.32 4.83 - 5.10 
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26. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.2      ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

26.2.1    ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไม่มอีตัรา รวม อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ(ต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 16,451,397.59 2,644,301.95 19,095,699.54 0.05 - 0.35 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - - - - 61,599,713.71 61,599,713.71 - 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม ่
   หมุนเวยีนอื่น 5,000,000.00 20,000,000.00 - - - 25,000,000.00 0.125 - 1.45 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   ไม่หมุนเวยีนทีไ่ม่ใช ่
   เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 0.075 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13,012,916.33 - - - - 13,012,916.33 2.00 - 5.85 
เงนิกูย้มืระยะยาวจาก        
   สถาบนัการเงนิ - - - 46,099,677.02 - 46,099,677.02 MLR - 2.50 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,612,758.13 7,370,836.94 2,881,072.16 - - 11,864,667.23 5.10 

 

26.3      ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

บริษัทฯ ต้องการสภาพคล่องเพื่อให้สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพันทางการค้าของแต่ละบริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทมีความ
รบัผดิชอบในการรกัษาระดบัเงนิสดและการพจิารณาเพิม่วงเงนิเครดติทัง้ในส่วนของภายในบรษิัทฯ และกบัสถาบนัการเงนิอื่น  
เพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่อ้งการ โดยตอ้งอยู่ภายใตแ้นวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ  

รายละเอยีดการครบก าหนดช าระของหนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2565 และ ณ 31 
ธนัวาคม 2564 ซึง่พจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสญัญาทีย่งัไม่คดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี้.- 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุฯ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 17 - 49,101,420.78 - - 49,101,420.78 
      เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 - 9,605,000.00 9,720,000.00 - 19,325,000.00 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 12.2 - 4,260,756.75 20,322,490.08 11,306,941.49 35,890,188.32 

     รวม  - 62,967,177.53 30,042,490.08 11,306,941.49 104,316,609.10 
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26. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.3      ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (ต่อ) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุฯ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
       

      เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้       
           จากสถาบนัการเงนิ 16 - 13,012,916.33 - - 13,012,916.33 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 17 - 38,457,380.46 - - 38,457,380.46 
                 เงนิรบัล่วงหน้าค่าจองวคัซนีทางเลอืก       

      โควดิ 19 - - 17,981,550.00 - - 17,981,550.00 
      เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 - 26,774,677.02 19,325,000.00 - 46,099,677.02 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 12.2 - 1,612,758.13 7,370,836.94 2,881,072.16 11,864,667.23 

     รวม  - 97,839,281.94 26,695,836.94 2,881,072.16 127,416,191.04 

 
26.4 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

เนื่องจากสินทรพัย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบี้ย
ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ จงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมูลค่า
ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564   มดีงัต่อไปนี้.- 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 (หน่วย : บาท) 

 มลูคา่ตามบญัช ี

 มลูคา่ยุตธิรรม มลูคา่ยุตธิรรม    

 

ผ่านก าไรหรอื
ขาดทุน 

ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม มลูคา่ยุตธิรรม 

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 75,373,896.45 75,373,896.45 75,373,896.45 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ - - 38,3 7,738. 3 38,3 7,738. 3 38,3 7,738. 3 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - - 47,   ,   .   47,   ,   .   47,   ,   .   
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 40,   ,   .   40,000,000.00 40,000,000.00 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนทีไ่ม่ใชเ่งนิสด 
   ทีเ่ป็นหลกัประกนั - - 5,020,000.00 5,020,000.00 5,020,000.00 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - - 205,711,634.48 205,711,634.48 205,711,634.48 

หน้ีสินทางการเงิน      
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - - 49,101,420.78 49,101,420.78 49,101,420.78  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 19,325,000.00 19,325,000.00 19,325,000.00 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 35,890,188.32 35,890,188.32 35,890,188.32 

รวมหนี้สนิทางการเงนิ - -  104,316,609.10 104,316,609.10 104,316,609.10  
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26. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.4      มลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (หน่วย : บาท) 

 มลูคา่ตามบญัช ี

 มลูคา่ยุตธิรรม มลูคา่ยุตธิรรม    

 

ผ่านก าไรหรอื
ขาดทุน 

ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม มลูคา่ยุตธิรรม 

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 19,095,699.54 19,095,699.54 19,095,699.54 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ - - 37,688,344.16 37,688,344.16 37,688,344.16 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 61,114,650.00 - - 61,114,650.00 61,599,713.71 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนทีไ่ม่ใชเ่งนิสด 
   ทีเ่ป็นหลกัประกนั - - 5,020,000.00 5,020,000.00 5,020,000.00 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 61,114,650.00 - 86,804,043.70 147,918,693.70 148,403,757.41 

หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 13,012,916.33 13,012,916.33 13,012,916.33 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - - 38,457,380.46 38,457,380.46 38,457,380.46 
เงนิรบัล่วงหน้าค่าจองวคัซนีทางเลอืกโควดิ 19 - - 17,981,550.00 17,981,550.00 17,981,550.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 46,099,677.02 46,099,677.02 46,099,677.02 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 11,864,667.23 11,864,667.23 11,864,667.23 

รวมหนี้สนิทางการเงนิ - - 127,416,191.04 127,416,191.04 127,416,191.04 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม แยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น     
    เงนิลงทุนในกองทุนเปิด 61,599,713.71 - - 61,599,713.71 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

บรษิทัฯ มวีธิกีารและสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้.- 

- สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีจ่ะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ ไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้

การคา้และลูกหหนี้หมุนเวยีนอื่น เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ แสดง

มลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  

- เงนิกูย้มืระยะยาวทีจ่่ายดอกเบี้ยในอตัราใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด แสดงมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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27. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงันี้.- 

27.1   บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนังสอืค ้าประกนั ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
ปี 2565 ปี 2564 

การใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์วทิยุกบัส านักงานบรกิารโทรคมนาคมอุดรธานี 20,000.00 20,000.00 

 
27.2    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงานระยะยาว โดยมรีายละเอยีดดงันี้.-  

รายละเอยีด ผูใ้หเ้ช่า ระยะเวลาการเชา่ 
อตัราค่าเช่าต่อเดอืน  

(หน่วย : บาท) 
สญัญาบ ารุงรกัษาเครื่องมอืแพทย ์ บรษิทัอื่น 3 ปี 27,641.67 
สญัญาเชา่เครื่องมอืแพทย ์ บรษิทัอื่น 5 ปี 28,890.00 
สญัญาเชา่เครื่องมอืแพทย ์ บรษิทัอื่น 5 ปี 30,816.00 

 
ค่าเช่าและค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระในอนาคตตามสญัญา มดีงันี้.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2565 ปี 2564 

ไม่เกนิ 1 ปี 768,010.33 678,380.00 
เกนิ 1 ปี ไม่เกนิ 5 ปี 1,386,720.00 398,218.33 

รวม 2,154,730.33 1,076,598.33 

27.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจากสญัญาปรบัปรุงอาคาร เป็นจ านวนเงนิ 10.37 
ลา้นบาท และ 0.15 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
28. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงค์หลกัในการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ คอื การด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
การด ารงไว ้ซึง่โครงสรา้งทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ในงบการเงนิแสดงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเป็น 0.31 : 1 และ 0.42 : 1 ตามล าดบั 
 

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  ครัง้ที ่1/2566  เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566  มมีตเิสนอต่อผูถ้อืหุน้อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลจาก
ก าไรสุทธปิระจ าปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 4 บาท  รวมเป็นจ านวนเงนิ 40 ลา้นบาท 
 

30. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ี ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2566 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

  
“บริษัทไดส้อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูประจำปีฉบับนี้แล้ว  และด้วยความระมดัระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำใหผู้้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ  นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า 

• งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว 

• บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื ่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

• บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏบิัติตามระบบดังกล่าวและบริษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  27  กุมภาพันธ์  2566 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้แพทย์
หญิงศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล เป็นผู้ลงลายมือช่ือกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมือช่ือของแพทย์หญิง  
ศุภวรรณ   ตั้งสืบกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น” 
 

 ช่ือ 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือช่ือ 

1. รศ.ดร.พิพัฒน์                 ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ  

2. แพทย์หญิงศุภวรรณ         ตั้งสืบกุล กรรมการ 
 

3. นายแพทย์สิทธิชัย           อังกลมเกลียว กรรมการ 
 

4. นางสาวณัฐธิรา             ตั้งสืบกุล กรรมการ 
 

 

 ช่ือ ตำแหน่ง 
ลายมือช่ือ 

 

ผู้รับมอบอำนาจ แพทย์หญิงศุภวรรณ      ตั้งสืบกุล กรรมการ 
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หนังสือรับรองงบการเงิน 

  งบการเงินของบริษัท  วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)                 
  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิ้นสดุวันท่ี              31  ธันวาคม  2565        
                    ช่ือผู้สอบบัญช ี         คุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา           สังกัดสำนักงาน   ปีติเสว ี

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในงบการเงินนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า  

                (1)  งบการเงินนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 
           (3)  บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่             27   กุมภาพันธ์  2566          ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ช่ือ                ตำแหน่ง                       ลายมือช่ือ*  

 

1.   พญ.ศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล                        กรรมการ                   

2.   นส.ณัฐธริา  ตั้งสืบกลุ                      กรรมการ       

 
 หมายเหตุ  มาตรา 89/20 ** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนท่ัวไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือ
รายงานอื่นใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56  หรือมาตรา 199 โดยมิได้จำกัดความรบัผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารที่ลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความ
แท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20” 
     
หมายเหตุ    
*    พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
**  ใช้บังคับกับบริษัทท่ีอยู่ภายใตบ้ังคับของหมวด 3/1  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551เท่านัน้  
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เอกสารแนบที ่1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
หมายเหตุ สัดส่วนในการถอืหุ้นบริษัท (%) ได้จากข้อมูลรายงานการกระจายหุน้จากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ณ วันที ่8 กุมภาพันธ์ 2566 

 
ชื่อ-สกุล 

อาย ุ
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนในการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปยี้อนหลัง 

     ช่วงเวลา ตำแหน่ง 
1)  รศ.ดร.พิพัฒน์  ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

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

8.07 - 2528-ปัจจุบัน -ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนาการแพทย์ 
จำกัด  (มหาชน) และผูอ้ำนวยการใหญ ่

2) นายแพทย์สิทธิชัย  อังกลมเกลยีว 
     กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

70 -  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล  
-  วุฒิบัตรชำนาญการ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation  Program 

(DAP) 

2.70 - 2529-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการแพทย ์
- ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาล 
- กรรมการ 

3)  แพทย์หญิงศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

78 -  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director  Accreditation    
   Program (DAP) 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non- finance Directors 

15.87 ภรรยา (1) 2528-ปัจจุบัน - รองผู้อำนวยการแพทย ์
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
- กรรมการ 

4) นางสาวณัฐธิรา   ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 
 

44 -ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , 
-ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ, 
-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการจัดการ, 
-ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, 
-วุฒิบัตร ISO Auditor Certificate 
 มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย 

24.96 บุตร ี(1,3) 2547-ปัจจุบัน -กรรมการ 
-ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร 
-ผู้บริหารทางการเงิน (CFO) 

5) นางสาวจรยิา ฉัตรสกุลเพ็ญ 
    กรรมการบริษัท 

45 -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา  
   เมโทรโปลแิทน สหรัฐอเมริกา  

- - 2557-ปัจจุบัน 
 

-กรรมการ 
-ประกอบธุรกจิส่วนตัว (ค้าขาย) 
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ชื่อ-สกุล 

อาย ุ
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนในการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปยี้อนหลัง 

     ช่วงเวลา ตำแหน่ง 

6) รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวสำรวจ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

75 - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-  Doctoral  de I’ University  de Paris II                   
   (Drait  Sadministratif) (Mention  tres  bien) 1981 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director  
   Accreditation  Program  (DAP) 

- - 29 ก.ค.47-
ปัจจุบัน 

- อาจารยป์ระจำคณะนิติศาสตร์     
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- ผู้บรรยายวิชาปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 

ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2536-ปัจจุบัน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7)  นางสาวสุดา   สันติเสวีกุล 
     กรรมการตรวจสอบ    

73 - ปริญญาตรีสาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิต 
- ผ่านการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program  

(DAP) 

0.002 - 2543-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ 

8)  พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศ์ 
     กรรมการตรวจสอบ 

46 - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วุฒิบัตรชำนาญการ สาขาวิสัญญแีพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- - 8 มิ.ย.51-
ปัจจุบัน 

- วิสัญญแีพทย ์ประจำโรงพยาบาลศูนยอ์ุดรธานี 
(2548-ปัจจุบัน) 

- กรรมการตรวจสอบ 
9) นางอรุณ ีโพธิ์ทพิย ์
     หวัหน้าฝา่ยการพยาบาล 

52 - ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - 2534-ปัจจุบัน - หวัหน้าฝา่ยการพยาบาล 

10) นส.ภัทรภร พรมทอง 
    เลขานุกาคณะกรรมการตรวจสอบ 

37 - ปริญญาตรีสาขาวิศกรรมแปรรูปอาหาร 
 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- - 2552-ปัจจุบัน -  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนในการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปยี้อนหลัง 

     ช่วงเวลา ตำแหน่ง/ ชื่อบริษัท 

นางสาวอทิตยา เวยีนขนาน 
Audit Partner 

41 คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

คุณวุฒิพิเศษ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 10472 

- - 2556 – ปัจจุบัน 
 
 
2547- 2556 

Audit Partner/ บริษัท เอ็มเอ คอนซัลต้ิง จำกัด 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
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เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรื่อง      รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน     ท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
           ข้าพเจ้า รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวสำรวจ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานให้
ท่านทราบว่า  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบดูแล
การดำเนินงาน  การควบคุม การตรวจสอบและการบริหารภายในบริษัทฯนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้กระทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการตรวจสอบกำกับการบริหารของคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทาน
ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  บริษัทมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งทำหน้าที่ กำหนดนโนบายการบริหารความเสี่ยง  ติดตามการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นรายปีหรือตามความจำเป็นของเหตุการณร์ะหว่างปี ทั้งนี้ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม
ทั้ง หมด 4 ครั้ง โดยมีการดำเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการจัดทำงบการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจำปี รวมถึงทบทวนนโยบายบัญชีของบริษัทว่าถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัด ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดิเผย
ข้อมูลทีส่ำคัญอย่างเพียงพอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความเหมาะสมและถูกต้องของ
ระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน ไม่พบว่า
มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าของ
การบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกำหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบรหิารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ของบริษัทในปัจจุบันที่จะทำให้การดำเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 และได้เสนอให้คณะ กรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ, นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน, นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา และ นางสาว
นันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 4712, 7750, 9589 และ 12707  แห่งบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด 

   จึงขอยืนยันรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี  2565  ไว้  ณ  ท่ีนี้ด้วย 
 

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                      (รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวสำรวจ) 
                                               ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 
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เรื่อง      รายงานความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
เรียน     ท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

ข้าพเจ้า รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ ในฐานะตัวแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอเสนอ 
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทวัฒนาการแพทย์  จำกัด (มหาชน) และบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัดและ 
Alliance International Medical Centre และ บริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จำกัด ดังนี ้

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน โดยรายการ
ระหว่างกันประกอบด้วยรายการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาพยาบาลระหว่างกัน และซื้อยาเวชภัณฑ์ระหว่างกัน ซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไป
ตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ และแม้ว่าบริษัทฯ กับ บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ประกอบธุรกิจที่คล้ายกัน แต่กลุ่มลูกค้านั้นแตกต่างกัน คือ
บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าท่ีไม่ป่วยแต่ต้องการตรวจสุขภาพ, หรือป่วยด้วยโรคไม่ร้ายแรง, หรือต้องการรับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมาจากพื้นท่ีใกล้เคียงกับท่ีตั้งของบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งอยู่คนละจังหวัดกับบริษัท
ฯ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่กล่าวข้างต้นจะเป็นการส่งผู้ป่วยที่รับการรักษาเบื้องต้นที่บริษัท   21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด แล้วมาที่
บริษัทฯ เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมที่เหนือศักยภาพของบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด   

การทำรายการระหว่างกันกับ Alliance International Medical Center ซึ่งมีกรรมการบางท่านร่วมกันนั้น เป็นรายการที่มีการ
ซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกัน โดยกำหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ 

การทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกันนั้น เป็นรายการจ้างทำอาหาร 
และเช่าพ้ืนท่ีจอดรถระหว่างกัน โดยกำหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ 

ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 

 ในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึง
ราคาปกติธุรกิจและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ   ทั้งนี้รายการระหว่างกันและ
เงื่อนไขจะถูกนำเข้ารายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความจำเป็น
และเหมาะสมของรายการ 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยง
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินท่ีสำคัญของบริษัทฯ โดยที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 
 บริษัทฯคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีการทำรายการซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับบริษัท  21 ศตวรรษเวชกิจ 
จำกัด และ Alliance International Medical Center และบริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จำกัด ในเรื่องของการรับผู้ป่วยส่งต่อเพื่อการ
รักษาพยาบาล และซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกัน และการบริการอาหาร และเช่าพื้นที่ เพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

รายการดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป    

                                                                   
                                                                                            ขอแสดงความนับถือ 

                                        
                                                                                        (รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวสำรวจ) 

                                                                               ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)                                                   


