
 

บริษทั ศรีวิชยัเวชวิวฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2557 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ จ  ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย               
ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง  
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมที่ควรตำมมำตรฐำน     
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ริหำรพจิำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพือ่ให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินปรำศจำก                     
กำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและ  
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง        
กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำก  
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมที่ควรของกิจกำร เพือ่ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร   
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีที่จดัท  ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม  



 

2 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและ            
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะ
ของบริษทั ศรีวิชยัเวชววิฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน       
ทำงกำรเงิน   

 
 
 

เติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภำพนัธ ์2558 



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 96,686,226        143,882,561      39,632,527        82,455,982        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 192,114,808      117,446,843      120,982,924      65,436,694        
ยา เวชภณัฑ์และวสัดุคงเหลือ 9 24,771,539        23,757,722        8,995,975          9,265,644          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,156,027          5,399,007          474,793             693,371             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 317,728,600      290,486,133      170,086,219      157,851,691      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                        -                        268,131,802      236,415,600      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 40,500,000        -                        40,500,000        -                        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 23,109,827        23,448,743        -                        -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 751,047,108      641,512,106      574,878,603      437,728,041      
สิทธิการเช่า 14 133,657,797      139,696,358      -                        -                        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 8,368,512          9,161,538          -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,737,609        19,114,671        3,924,710          4,691,277          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 978,420,853      832,933,416      887,435,115      678,834,918      
รวมสินทรัพย์ 1,296,149,453   1,123,419,549   1,057,521,334   836,686,609      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 183,253,634      151,012,900      88,382,404        61,409,877        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        2,000,000          -                        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 16 73,506,000        68,496,000        25,550,000        36,000,000        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 3,266,824          2,995,017          1,606,426          648,754             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,436,230          4,185,121          5,144,119          2,866,662          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,898,385          1,618,314          2,637,687          458,575             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 270,361,073      228,307,352      125,320,636      101,383,868      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 179,968,000      82,074,000        160,450,000      14,600,000        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 9,077,261          2,006,877          2,536,259          876,261             
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 11,369,233        12,497,935        4,814,951          4,024,385          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 5,674,454          5,712,613          4,164,277          4,390,167          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 206,088,948      102,291,425      171,965,487      23,890,813        
รวมหนีสิ้น 476,450,021      330,598,777      297,286,123      125,274,681      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 19
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 570,666,666 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
         (2556: หุ้นสามญั 535,000,000 หุ้น
         มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 570,666,666      535,000,000      570,666,666      535,000,000      
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุ้นสามญั 570,665,433 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
         (2556: หุ้นสามญั 535,000,000 หุ้น
         มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 570,665,433      535,000,000      570,665,433      535,000,000      
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 37,938,115        37,938,115        37,938,115        37,938,115        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 16,842,669        12,513,422        16,842,669        12,513,422        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 174,509,593      156,437,392      134,788,994      125,960,391      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 18,669,496        34,614,609        -                        -                        
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 818,625,306      776,503,538      760,235,211      711,411,928      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 1,074,126          16,317,234        -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 819,699,432      792,820,772      760,235,211      711,411,928      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,296,149,453   1,123,419,549   1,057,521,334   836,686,609      

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษทั ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำ              
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ที่อยูต่ำมที่จดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลออ้มนอ้ย อ ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสำคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก  ำหนดในพระรำชบญัญตัิวชิำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัที่ 
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน                   
ฉบบัภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย                   
กำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ศรีวิชยัเวชวิวฒัน์ จ  ำกัด (มหำชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน 
ประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุ้น 

   2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั สำยวชิยัพฒันำ จ ำกดั  ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ไทย 99.43 94.76 
บริษทั ศรีสำครเวชววิฒัน์ จ  ำกดั  ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ไทย 99.56 94.94 
บริษทั โรงเรียน ศรีวชิยัอำชีวศึกษำ จ ำกดั  ประกอบกิจกำรโรงเรียนอำชีวศึกษำ ไทย 99.98 99.98 

ข) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้ งแต่วนัที่บริษัทฯ                      
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที่บริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับ                  
ของบริษทัฯ 
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ง) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัที่มีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ  ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย            
ตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนำคต               
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้
ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญำเช่ำ 
ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้
ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 
ฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ ถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำน       

ที่ยกเลิก 
ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัที่ 15 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผูเ้ช่ำ 
ฉบบัที่ 27 กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำที่ท  ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 
ฉบบัที่ 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
ฉบบัที่ 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 

และหน้ีสินที่มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
ฉบบัที่ 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบบัที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ  

กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
ฉบบัที่ 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 29 เร่ือง 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัที่ 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัที่ 12 ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
ฉบบัที่ 13 โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
ฉบบัที่ 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ไดรั้บกำรปรับปรุงและจดัให้มีขึ้นเพื่อให้
มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี  
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัในอนำคต 

สภำวชิำชีพบญัชีไดอ้อกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ ำนวนมำก 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวนัที่  1 มกรำคม 2558 มำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำน                      
ทำงกำรเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินน้ีในปีที่น ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำน                      
ทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวขำ้งตน้บำงฉบบัเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน  

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะที่มำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้
กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในก ำไรขำดทุนก็ได ้ 

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินน้ีเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทนัทีในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 10 ก ำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม                  
โดยใช้แทนเน้ือหำเก่ียวกับกำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิมก ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัที่ 27 เร่ือง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลักกำร
เก่ียวกบักำรพิจำรณำว่ำผูล้งทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใตม้ำตรฐำนฉบบัน้ีผูล้งทุน
จะถือวำ่ตนควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนได ้หำกตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของ
กิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และตนสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแมว้่ำตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำ               
ก่ึงหน่ึงก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยำ่งมำกในกำรทบทวน
ว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน ำบริษทัใด                 
ในกลุ่มกิจกำรมำจดัท ำงบกำรเงินรวมบำ้ง 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 11 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 เร่ือง ส่วนได้เสีย 
ในกำรร่วมค้ำ ซ่ึงได้ถูกยกเลิกไป มำตรฐำนฉบับน้ีก ำหนดให้กิจกำรบันทึกเงินลงทุนในกิจกำร          
ที่ควบคุมร่วมกันที่เข้ำนิยำมของกำรร่วมค้ำโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่มำตรฐำนฉบับที่ 31 
ก ำหนดใหกิ้จกำรสำมำรถเลือกน ำเงินลงทุนในกิจกำรที่ควบคุมร่วมกนัมำจดัท ำงบกำรเงินรวมโดยใช้
วธีิรวมตำมสดัส่วน หรือบนัทึกเป็นเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียก็ได ้

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น  

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษทัย่อย                  
กำรร่วมกำรงำน บริษทัร่วม รวมถึงกิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตวั มำตรฐำนฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มำตรฐำนฉบับน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับ                   
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใด                      
ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนที่เก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของ
มำตรฐำนฉบบัน้ี และใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี 

จำกกำรประเมินเบื้องตน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนข้ำงต้นจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรำยไดค้่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำ
และค่ำห้องพกั และจะบนัทึกเป็นรำยได้เม่ือได้ขำยยำหรือเม่ือได้ให้บริกำรแล้ว ยกเวน้รำยไดจ้ำก           
กำรประกอบกิจกำรที่ได้จำกส ำนักงำนประกนัสังคมที่จะรับรู้รำยได้ตำมอัตรำเหมำจ่ำยและอัตรำ 
ควำมรุนแรงของโรคต่อจ ำนวนผูป้ระกนัตนที่ขึ้นทะเบียนกบัทำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพจิำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  
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 รายได้ค่าเล่าเรียนและรายได้ค่าเอกสารประกอบการเรียน 

รำยไดค้่ำเล่ำเรียนและรำยไดค้่ำเอกสำรประกอบกำรเรียน รับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของหลกัสูตร  

รายได้ค่าเช่า 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของกำรใหเ้ช่ำและตำมอตัรำที่ก  ำหนดในสญัญำ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนที่แทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ น                    
ที่มีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัที่ได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 

 ยำ เวชภณัฑ์และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำรำคำตำมรำคำทุน (วิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

4.5 เงินลงทุน 

ก)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดง   
ในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ข)  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 



7 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 บริษัทย่อยบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมต้นทุน                        
กำรท ำรำยกำร หลังจำกนั้ น บริษัทย่อยจะบันทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหัก                 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ  5 - 20 ปี  ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู ่                           
ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

บริษทัย่อยจะรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดที่ตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำก
บญัชี 

4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำย ุ            
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร -  40, 50 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร -  5, 20 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์กำรแพทย ์ -  5, 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ -  5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับที่ดิน และสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและระหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือ
คำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำร                
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษัทฯ                 
ตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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4.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท้ี่ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท์ี่ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน
ในกำรแปลงสภำพใหพ้ร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อมที่จะใชไ้ดต้ำมที่มุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวด
ที่เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี้ยและตน้ทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.9 สิทธิกำรเช่ำ 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของสิทธิกำรเช่ำด้วยค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิในกำรเช่ำที่จ่ำยเพื่อ      
ให้ได้มำซ่ึงสิทธิในกำรเช่ำที่ดินและค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงอำคำรบนที่ดินเช่ำตำมสัญญำเช่ำที่ดิน    
ที่ท  ำขึ้นตั้งแต่ปี 2542 เป็นตน้ไป  

สิทธิกำรเช่ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์              
(ถ้ำมี) ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสิทธิกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่ระบุ          
ในสญัญำเช่ำที่ดิน ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ  ำนำจ
ควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนักงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยที่มีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่              
ไดโ้อนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ี่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สินทรัพย์
ที่ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท์ี่เช่ำ 

สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
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4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำว
อำจด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต  ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลคำ่
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใด                  
จะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วย                           
เงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์อง
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและ    
บริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำน                           
ตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษัทฯและบริษทัย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน               
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
ไดท้  ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 



10 

4.14 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อย             
จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก  ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำ                
ตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย ์           
และหน้ีสินที่เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้งเสียภำษี   
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใชห้กัภำษี รวมทั้ง                       
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี                     
และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษี    
ที่เกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรที่ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ            
และกำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร              
ดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ                    
งบกำรเงิน  ผลที่ เกิดขึ้ นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิ จ                
และกำรประมำณกำรที่ส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน                 
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท์ี่เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยขุองหน้ีที่คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 รำยได้ประกันสังคมค้ำงรับ 

 รำยได้ประกันสังคมค้ำงรับเป็นรำยได้ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ยงัไม่ได้รับจำกส ำนักงำน
ประกนัสังคม ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถทรำบจ ำนวนเงินที่จะไดรั้บแน่นอน ฝ่ำยบริหำร  
จึงไดป้ระมำณรำยไดค้ำ้งรับดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำรและเง่ือนไขตำมที่ก  ำหนดโดยหน่วยงำน
ดงักล่ำวและจำกจ ำนวนเงินที่ไดรั้บจริงคร้ังล่ำสุดควบคู่ไปกบัภำวกำรณ์ในปัจจุบนั 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนทั่วไป 

 บริษทัฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลง
อยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุน
ดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของ  
ฝ่ำยบริหำร 
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         ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวขอ้งกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำว                         
ที่ใชห้กัภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้ น                          
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย ์                 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิด                   
ในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้น
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจ            
ในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน 
รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมที่ตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2557 2556 2557 2556  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

     

รำยไดค่้ำรักษำพยำบำล - - 2 6 รำคำตำมกำรให้บริกำร
ลูกคำ้ทัว่ไปหักส่วนลด 

ค่ำรักษำพยำบำลจ่ำย - - 3 7 รำคำตำมกำรให้บริกำร
ลูกคำ้ทัว่ไปหักส่วนลด 

รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดค่้ำรักษำพยำบำล 3 5 - - รำคำตำมกำรให้บริกำร

ลูกคำ้ทัว่ไปหักส่วนลด 

 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556                        
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 8) 

    

บริษทัยอ่ย - - 104 617 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6 - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6 104 617 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 15) 

    

บริษทัยอ่ย - - 226 461 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 226 461 
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 เงินกูย้มืจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินกูย้มืระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 
และกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะ
ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม  
2556 

 
 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่ำงปี 

 
 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม 
2557 

 
 

เงินกูย้มื 

บริษทั โรงเรียน ศรีวิชยั 
   อำชีวศึกษำ จ ำกดั บริษทัยอ่ย - 2,000 - 2,000 

รวม  - 2,000 - 2,000 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนที่ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,601 32,438 25,840 21,467 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 210 213 183 192 
รวม 36,811 32,651 26,023 21,659 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 1,485 3,014 530 1,154 
เงินฝำกธนำคำร 95,201 140,869 39,103 81,302 
รวม 96,686 143,883 39,633 82,456 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอัตรำ
ดอกเบี้ยระหวำ่งร้อยละ 0.125 ถึง 2.50 ต่อปี (2556: ระหวำ่งร้อยละ 0.125 ถึง 3.10 ต่อปี) 
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8. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 99 135 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน - - - 477 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 99 612 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 66,750 54,313 31,392 25,022 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  14,986 12,314 5,758 4,063 
    3 - 6 เดือน 1,895 2,860 516 1,121 
 6 - 12 เดือน 1,764 1,724 1,385 907 
 มำกกว่ำ 12 เดือน 3,330 586 1,802 537 
รวม 88,725 71,797 40,853 31,650 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,816) (685) (1,802) (560) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 86,909 71,112 39,051 31,090 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 86,909 71,112 39,150 31,702 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5 5 
รำยไดค้ำ้งรับ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6 5 5 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีอ่ืน  4,271 2,964 3,255 2,007 
รำยไดค้ำ้งรับ     
   รำยไดป้ระกนัสังคมคำ้งรับ 94,344 36,941 76,063 29,550 
   รำยไดค้ำ้งรับอ่ืน 6,591 6,687 2,510 2,236 
รวม 105,206 46,592 81,828 33,793 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (263) - (63) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 105,206 46,329 81,828 33,730 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 105,206 46,335 81,833 33,735 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 192,115 117,447 120,983 65,437 
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9. ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน     

ให้เป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ยำ เวชภณัฑแ์ละ 

วสัดุคงเหลือ - สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
ยำและเวชภณัฑ ์ 14,428 13,365 (241) (81) 14,187 13,284 
วสัดุส้ินเปลืองทำงกำรแพทย ์ 8,739 8,635 (27) (35) 8,712 8,600 

วสัดุส้ินเปลืองทัว่ไป 1,873 1,874 - - 1,873 1,874 
รวม 25,040 23,874 (268) (116) 24,772 23,758 

     
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน     

ให้เป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ยำ เวชภณัฑแ์ละ 

วสัดุคงเหลือ - สุทธิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
ยำและเวชภณัฑ ์ 5,613 5,489 (231) (81) 5,382 5,408 
วสัดุส้ินเปลืองทำงกำรแพทย ์ 3,003 3,034 (11) (5) 2,992 3,029 

วสัดุส้ินเปลืองทัว่ไป 622 829 - - 622 829 
รวม 9,238 9,352 (242) (86) 8,996 9,266 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของยำ เวชภณัฑ์และวสัดุ
คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บ เป็นจ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท (2556: 0.2 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 
0.3 ลำ้นบำท 2556: 0.2 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล และมีกำร
กลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำยำ เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือเป็นจ ำนวน 0.3 ลำ้นบำท (2556: 0.1 ลำ้นบำท) 
(เฉพำะบริษทัฯ 0.1 ล้ำนบำท 2556: 0.1 ล้ำนบำท) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของยำ เวชภณัฑ์และวสัดุ
คงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผล 

ท่ีบริษทัฯรับระหวำ่งปี 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั สำยวิชยัพฒันำ จ ำกดั 150,000 150,000 99.43 94.76 159,526 142,134 - - 
บริษทั ศรีสำครเวชวิวฒัน์ จ ำกดั 99,200 99,200 99.56 94.94 108,506 94,181 10,360 9,418 
บริษทั โรงเรียนศรีวิชยั

อำชีวศึกษำ จ ำกดั 
 

100 
 

100 
 

99.98 
 

99.98 100 100 520 - 

รวม     268,132 236,415 10,880 9,418 

 เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 บริษทัฯเขำ้ซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทั สำยวิชัยพฒันำ จ ำกัด จำกผูถื้อหุ้น                  
รำยย่อยจ ำนวน 1,402,550 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 17.39 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท
ดังกล่ำวเพิ่มขึ้ นเป็นร้อยละ 99.43 และเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท ศรีสำครเวชวิว ัฒน์  จ  ำกัด                          
จำกผูถื้อหุ้นรำยย่อยจ ำนวน 916,480 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 14.33 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนเงินลงทุน                   
ในบริษทัดงักล่ำวเพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 99.56 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯคร้ังที่ 10/2557 
เม่ือวนัที่ 11 สิงหำคม 2557 บริษทัฯได้แสดงผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงจำกกำรเพิ่มสัดส่วน                 
กำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ยจ ำนวน 15.95 ล้ำนบำท ไวภ้ำยใตร้ำยกำร “กำรเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สีย               
ในบริษัทย่อยที่ ไ ม่ ส่ งผลให้ สูญ เสียกำรควบคุม” ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น                                  
ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

11. เงินลงทุนระยะยำวอื่น 

 เม่ือวนัที่  30 กันยำยน 2557 บริษัทฯเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญจ ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท                   
เป็นจ ำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท ของบริษัท มหำนครแม่สอดเวชกำร จ ำกัด ซ่ึงคิดเป็นอัตรำร้อยละ 15                  
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่ำว ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯคร้ังที่ 11/2557                   
เม่ือวนัที่ 20 สิงหำคม 2557  

 ต่อมำเม่ือวนัที่ 19 ตุลำคม 2557 ที่ประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังที่ 1/2557 ของบริษทั มหำนครแม่สอดเวชกำร 
จ ำกดั มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำวจำกเดิม 200 ลำ้นบำท เป็น 270 ลำ้นบำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท และให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน บริษทัฯไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวจ ำนวน 2,100,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10.5 ล้ำนบำท ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ       
คร้ังที่ 15/2557 เม่ือวนัที่ 23 ธันวำคม 2557 ทั้งน้ี สัดส่วนกำรลงทุนในบริษทัดังกล่ำวยงัคงเท่ำเดิม    
คือร้อยละ 15 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน 

อำคำรและ                
ส่วนปรับปรุงอำคำร รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557:    
รำคำทุน 22,845 8,677 31,522 
หัก ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (8,412) (8,412) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 22,845 265 23,110 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556:    
รำคำทุน 22,845 8,677 31,522 
หัก ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (8,073) (8,073) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 22,845 604 23,449 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2557 และ 2556               
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2557 2556 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 23,449 23,763 
ซ้ือส่วนปรับปรุงอำคำร - 68 
ค่ำเส่ือมรำคำ (339) (382) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 23,110 23,449 

 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2557 มู ลค่ ำยุติธรรมของอสังหำริมท รัพย์เพื่ อกำรลงทุน เป็นจ ำนวน                       
43 ล้ำนบำท มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ                
โดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐำนหลกัที่ใชใ้นกำรประเมินรำคำ
อสังหำริมท รัพย์เพื่ อก ำรลงทุ นดังก ล่ ำวประกอบด้วย อัตรำผลตอบแทน  อัตรำเงิน เฟ้ อ                     
อตัรำพื้นที่ว่ำงระยะยำว และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ (2556: 29 ล้ำนบำท โดยใชเ้กณฑ์
รำคำทุน)  

 บริษทัยอ่ยไดน้ ำอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุนขำ้งตน้ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์
และค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง 



19 

13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและ เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
  ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ติดตั้งและ  ติดตั้งและ  
 ที่ดิน อำคำร กำรแพทย ์ เคร่ืองใชส้ ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 339,820 503,498 227,174 190,667 58,380 36,505 1,356,044 
ซ้ือเพิ่ม - 1,326 14,196 12,703 4,910 38,960 72,095 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,935) (4,369) (6,012) (9,790) (60) (22,166) 
โอนเขำ้ (ออก) - 21,484 8,168 4,410 2,528 (36,590) - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 339,820 524,373 245,169 201,768 56,028 38,815 1,405,973 
ซ้ือเพิ่ม - 433 17,961 9,192 14,964 140,234 182,784 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,415) (9,725) (5,716) (20,381) - (37,237) 
โอนเขำ้ (ออก) - 1,725 - 318 - (2,043) - 
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถอืเป็นตน้ทนุ - - - - - 1,188 1,188 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 339,820 525,116 253,405 205,562 50,611 178,194 1,552,708 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 - 365,654 162,132 130,379 48,555 - 706,720 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 20,569 23,440 29,428 5,119 - 78,556 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,166) (4,188) (5,804) (9,657) - (20,815) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 - 385,057 181,384 154,003 44,017 - 764,461 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 19,723 24,119 22,861 5,408 - 72,111 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,415) (9,604) (5,595) (18,297) - (34,911) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 - 403,365 195,899 171,269 31,128 - 801,661 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 339,820 139,316 63,785 47,765 12,011 38,815 641,512 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 339,820 121,751 57,506 34,293 19,483 178,194 751,047 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2556 (58 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 78,556 

2557 (56 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 72,111 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำรและ เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
  ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ติดตั้งและ  ติดตั้งและ  
 ที่ดิน อำคำร กำรแพทย ์ เคร่ืองใชส้ ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 286,127 266,297 70,609 43,252 22,199 14,816 703,300 
ซ้ือเพิ่ม - 442 10,653 6,372 3,011 27,770 48,248 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,936) (2,173) (2,376) (4,671) (60) (11,216) 
โอนเขำ้ (ออก) - 4,205 - - - (4,205) - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 286,127 269,008 79,089 47,248 20,539 38,321 740,332 
ซ้ือเพิ่ม - 355 9,383 5,020 7,067 140,127 161,952 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,415) (3,386) (2,358) (5,980) - (13,139) 
โอนเขำ้ (ออก) - 1,630 - 1 - (1,631) - 
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถอืเป็นตน้ทนุ - - - - - 1,188 1,188 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 286,127 269,578 85,086 49,911 21,626 178,005 890,333 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 - 192,975 49,020 28,754 18,350 - 289,099 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 6,729 8,043 6,861 2,031 - 23,664 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,167) (2,132) (2,204) (4,656) - (10,159) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 - 198,537 54,931 33,411 15,725 - 302,604 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 6,972 8,964 5,898 2,629 - 24,463 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,415) (3,313) (2,271) (4,614) - (11,613) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 - 204,094 60,582 37,038 13,740 - 315,454 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 286,127 70,471 24,158 13,837 4,814 38,321 437,728 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 286,127 65,484 24,504 12,873 7,886 178,005 574,879 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2556 (18 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 23,664 

2557 (19 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 24,463 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงอำคำรแห่งใหม่จ ำนวน
ประมำณ 174 ลำ้นบำท (2556: ไม่มี) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพือ่ใชใ้น
กำรก่อสร้ำงอำคำรดงักล่ำว ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้มื
เขำ้เป็นรำคำทุนของอำคำร จ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2556: ไม่มี) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุน
ในอตัรำร้อยละ 1 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใต้
สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินรวม 15 ลำ้นบำท (2556: 5 ลำ้นบำท)           
(เฉพำะของบริษทัฯ: 6 ลำ้นบำท 2556: 3 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึง                   
ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 359 ลำ้นบำท (2556: 255 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 80 ลำ้นบำท 
2556: 71 ลำ้นบำท)      

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำที่ ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ  ำนวนประมำณ                         
640 ล้ำนบำท (2556: 518 ล้ำนบำท) ไปค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละค ้ ำประกัน
วงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (เฉพำะของบริษทัฯ: 530 ลำ้นบำท 2556: 395 ลำ้นบำท)      

14. สิทธิกำรเช่ำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ค่ำเช่ำท่ีดิน 

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร 
บนท่ีดินเช่ำ 

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร 
ระหว่ำงก่อสร้ำง 
บนท่ีดินเช่ำ รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 2,073 154,343 9,900 166,316 
เพ่ิมข้ึน - 43 1,687 1,730 

โอนเขำ้ (ออก) - 11,587 (11,587) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 2,073 165,973 - 168,046 
เพ่ิมข้ึน - - 542 542 

โอนเขำ้ (ออก) - 518 (518) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 2,073 166,491 24 168,588 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ค่ำเช่ำท่ีดิน 
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร 
บนท่ีดินเช่ำ 

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร 
ระหว่ำงก่อสร้ำง 
บนท่ีดินเช่ำ รวม 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 1,529 20,648 - 22,177 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 70 6,103 - 6,173 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 1,599 26,751 - 28,350 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 70 6,510 - 6,580 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 1,669 33,261 - 34,930 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 474 139,222 - 139,696 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 404 133,230 24 133,658 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี     
2556 (5 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  
   ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 

  
6,173 

2557 (6 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  
   ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 

  
6,580 

สิทธิกำรเช่ำรวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิกำรเช่ำที่ จ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงสิทธิกำรเช่ำที่ ดิน          
และค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงอำคำรบนที่ดินเช่ำ ซ่ึงบริษทัย่อยได้ท  ำสัญญำเช่ำที่ดินตั้งแต่ปี 2533    
และจะครบก ำหนดในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงปี 2548 บริษัทย่อยได้ท  ำกำรต่อสัญญำ       
จำกเดิมอีก 15 ปี โดยจะครบก ำหนดในปี 2578  

บริษทัยอ่ยไดน้ ำสิทธิกำรเช่ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย ์ 

15. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - - 226 301 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 85,228 58,768 54,268 31,447 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - - - 160 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,609 27,441 7,245 5,317 
ค่ำธรรมเนียมแพทยค์ำ้งจ่ำย 24,019 22,520 11,220 9,759 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 46,398 42,284 15,423 14,426 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 183,254 151,013 88,382 61,410 
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16. เงินกู้ยืมระยะยำว 

    (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2557 2556 2557 2556 

บริษัท ศรีวชัิยเวชววิัฒน์ จ ำกดั (มหำชน)     
1 MLR-1.5 ถึง MLR ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2552 14,600 50,600 14,600 50,600 
2 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2557 75,000 - 75,000 - 
3 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 34,400 - 34,400 - 
4 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 62,000 - 62,000 - 
บริษัท สำยวชัิยพฒันำ จ ำกดั     

5 MLR ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 2553 34,200 51,360 - - 

6 MLR-1 ถึง MLR ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2555 28,000 40,000 - - 

บริษัท ศรีสำครเวชววิัฒน์ จ ำกดั 
7 MLR-1 ถึง MLR ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2556 5,274 8,610 - - 
รวม 253,474 150,570 186,000 50,600 
หกั: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (73,506) (68,496) (25,550) (36,000) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 179,968 82,074 160,450 14,600 

เงินกู้ยืมดงักล่ำวค ้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯและบริษทัย่อย        
รวมถึงอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษัทย่อย กำรจดจ ำนองสิทธิกำรเช่ำของบริษัทย่อย               
และค ้ำประกนัโดยบริษทัยอ่ยและกรรมกำรของบริษทัฯ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ที่ยงัมิได ้   
เบิกใชเ้ป็นจ ำนวนเงิน 29 ลำ้นบำท (2556: 16 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 13 ลำ้นบำท 2556: ไม่มี) 
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17. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 13,799 5,385 4,574 1,684 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,455) (383) (431) (159) 
รวม 12,344 5,002 4,143 1,525 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (3,267) (2,995) (1,607) (649) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ                 
   จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 9,077 2,007 2,536 876 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่ อ เช่ำยำนพำหนะใช้ใน                             
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ                     
3 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 3 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 3,908 9,891 13,799 1,878 2,696 4,574 

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงิน
รอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (641) (814) (1,455) (271) (160) (431) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ     
ท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 3,267 9,077 12,344 1,607 2,536 4,143 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 3 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 2 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 3,213 2,172 5,385 733 951 1,684 

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงิน
รอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (218) (165) (383) (84) (75) (159) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ     
ท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,995 2,007 5,002 649 876 1,525 



25 

18. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน             
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี 12,498 9,921 4,024 3,183 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,138 2,070 487 678 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 461 507 179 163 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (2,964) - (2,000) - 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
   หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 236 - 2,125 - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 11,369 12,498 4,815 4,024 

 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนที่รวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน                       
แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 1,138 2,070 487 678 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 461 507 179 163 

รวมค่ำใช้จ่ำยทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 1,599 2,577 666 841 

ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ี ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน   
ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล 831 832 282 253 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 768 1,745 384 588 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 จ  ำนวนสะสมของผลก ำไร (สุทธิจำกขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีจ  ำนวนทั้ งส้ิน 0.2 ล้ำนบำท                  
(2556: ไม่มี) (เฉพำะบริษทัฯ: 2.1 ลำ้นบำท 2556: ไม่มี) 
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สมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 4.30 4.23 4.30 4.23 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 

(ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 0.00 - 25.00 6.10 - 10.26 0.00 - 25.00 6.10 - 10.26 

 จ ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ และภำระผูกพันที่ ถูกปรับปรุงจำกผลของ
ประสบกำรณ์ส ำหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 จ ำนวนภำระผกูพนัตำมโครงกำร

ผลประโยชน์ 
จ ำนวนภำระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง                          

จำกผลของประสบกำรณ์ 

 งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ปี 2557 11,369 4,815 (3,013) 1,004 
ปี 2556 12,498 4,024 - - 
ปี 2555 9,921 3,183 - - 
ปี 2554 8,020 2,503 - - 
ปี 2553 6,344 1,986 - - 

19. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัที่ 17 ตุลำคม 2557 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังที่ 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกเดิม 535.00 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 535,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท) 
เป็น 570.67 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 570,666,666 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่
จ ำนวน 35,666,666 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพือ่รองรับกำรประกำศจ่ำยหุน้ปันผลตำมที่กล่ำว
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 26 บริษทัฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัที่ 30 ตุลำคม 2557 

20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ                    
ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10                     
ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
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21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยที่ส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือนและค่ำแรงและ

ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 404,459 377,598 187,266 168,837 
ค่ำธรรมเนียมแพทย ์ 253,043 226,188 115,089 94,394 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 79,382 85,536 24,597 23,917 
ค่ำรักษำพยำบำลส่งต่อ 95,099 67,287 63,389 50,666 
ยำ เวชภณัฑแ์ละวสัดุอ่ืนใชไ้ป 141,869 127,515 70,109 60,843 

22. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 22,727 15,730 18,733 10,676 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 802 1,053 199 1,479 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 23,529 16,783 18,932 12,155 

จ ำนวนภำษีเงินได้ที่ เก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับ                   
ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                     

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร                            
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสะสม 47 - 425 - 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 118,926  78,420  105,517  70,984 

        

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 0 ถึง 20  

ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 0 ถึง 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล                      
คูณอตัรำภำษี 23,690  15,519  21,103  14,197 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:        
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 942  2,092  303  472 
รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี -  -  (2,176)  (1,884) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1,103)  (828)  (298)  (630) 

รวม (161)  1,264  (2,171)  (2,042) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                             
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 23,529  16,783  18,932  12,155 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 
2557 

ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 

2556 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 

2557 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 

2556 
 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 360 170 360 120 
ค่ำเผือ่ยำ เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือเส่ือมคุณภำพ 54 23 48 17 
ส ำรองผลประโยชน์ของพนกังำน 3,061 2,823 1,491 897 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 12,363 11,511 - - 

รวม 15,838 14,527 1,899 1,034 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อำคำร 13,144 11,078 6,063 5,424 

รวม 13,144 11,078 6,063 5,424 
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23. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ) ด้วยจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี                           
โดยไดป้รับจ ำนวนหุน้สำมญัเพือ่สะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุน้ปันผลตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 26 และก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้กค ำนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือน
วำ่กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกที่เสนอรำยงำน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) 94,398 61,091 86,585 58,829 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 570,665 570,665 570,665 570,665 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.17 0.11 0.15 0.10 

24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจหลกั คือ กำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 
นอกจำกน้ี บริษัทย่อยแห่งหน่ึงประกอบกิจกำรโรงเรียน ซ่ึงมีรำยได้ในจ ำนวนที่ไม่มีนัยส ำคัญ            
ดงันั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยส่์วนใหญ่ที่แสดงในงบกำรเงินจึงเก่ียวขอ้งกับ               
ส่วนงำนทำงธุรกิจหลกัตำมที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพย ์                
ที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่รำยหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินประมำณ                       
325 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล (ปี 2556 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่             
รำยหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 273 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล) 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้ นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุน            
เป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ของเงิน เดือน กองทุนส ำรองเล้ี ยงชีพ น้ีบริหำรโดยบริษัท                      
อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ  ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้ น                      
ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่ำงปี 2557 บริษัทฯ  
บริษัทย่อยและพนักงำนได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท (2556: 3 ล้ำนบำท) 
(เฉพำะของบริษทัฯ: 1 ลำ้นบำท 2556: 1 ลำ้นบำท) 
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26. เงินปันผล/หุ้นปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล
จ่ำยต่อหุ้น หุ้นปันผล 

ปันผลจ่ำย            
ต่อหุ้น 

  (พนับำท) (บำท) (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2555 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้น  

   เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 16,049 0.03 - - 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2556 16,049 0.03 - - 

      

เงินปันผลประจ ำปี 2556 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้น  
   เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2557 32,097 0.06 - - 

เงินปันผลระหว่ำงกำล            
   จำกก ำไรส ำหรับงวดหกเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

ท่ีประชุมใหญ่วิสำมญัผูถื้อหุ้น 
   คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี                    
   17 ตุลำคม 2557 3,965 0.00741 35,665 0.06667 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2557 36,062 0.06741 35,665 0.06667 

27.  ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

27.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่เก่ียวขอ้งกับกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงอำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 42 ล้ำนบำท (2556: 1 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 42 ล้ำนบำท 
2556: 1 ล้ำนบำท) และเก่ียวกบักำรพฒันำระบบบริกำรทำงกำรแพทย ์กำรซ้ือเคร่ืองมือแพทยแ์ละ
อุปกรณ์โรงพยำบำลเป็นจ ำนวนเงิน 12 ลำ้นบำท (2556: 13 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 12 ลำ้นบำท 
2556: 13 ลำ้นบำท) 

27.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯและบ ริษัทย่อยได้เข้ำท  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ เก่ี ยวข้องกับกำรเช่ำที่ ดิน  อำคำร                           
พื้นที่ส ำนกังำนและอุปกรณ์ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และ 45 ปี 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำน
ขำ้งตน้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 

จ่ำยช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 5.5 5.2 0.3 0.3 
มำกกวำ่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 15.6 16.4 0.1 0.2 
มำกกวำ่ 5 ปี 36.0 39.0 - - 
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27.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบักำรรับบริกำรดำ้นค ำปรึกษำ กำรรักษำควำมสะอำด 
กำรรักษำควำมปลอดภยั กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือแพทย ์และบริกำรดำ้นอ่ืน ๆ กบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั
และบริษทัอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ตอ้งจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี                        
ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นจ ำนวนเงินรวม 14 ล้ำนบำท (2556: 10 ล้ำนบำท) (เฉพำะของ                 
บริษทัฯ: 5 ลำ้นบำท 2556: 5 ลำ้นบำท) 

27.4 กำรค ำ้ประกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯและบริษัทย่อย                      
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย                    
ซ่ึงประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
หนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือค ้ำประกนัสญัญำจำ้งให้บริกำร
ทำงกำรแพทยก์บัส ำนกังำนประกนัสงัคม 

 
14 

 
13 

 
10 

 
10 

หนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 3 3 1 1 

27.5 คดีฟ้องร้อง 

 ในปี 2554 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเป็นจ ำเลยร่วมกับแพทยผ์ูท้  ำกำรรักษำพยำบำล (รวมจ ำเลยทั้งหมด                   
3 รำย) ให้ร่วมกนัชดใชค้่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 11 ลำ้นบำท โดยโจทก์กล่ำวอำ้งวำ่แพทย ์ 
ผูท้  ำกำรรักษำพยำบำลร่วมกันท ำละเมิดอันเน่ืองมำจำกกำรรักษำพยำบำล โดยบริษัทฯในฐำนะ                    
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสถำนพยำบำลและเป็นนำยจำ้งตอ้งร่วมรับผิดกบัแพทยผ์ูท้  ำกำรรักษำพยำบำล 
ทั้งน้ีบริษทัฯและแพทยผ์ูท้  ำกำรรักษำของบริษทัฯเห็นว่ำมิได้กระท ำผิดตำมที่ถูกฟ้อง จึงได้มีกำร
พจิำรณำยืน่ค  ำให้กำรต่อสู้คดี ซ่ึงศำลชั้นตน้ไดพ้ิพำกษำยกฟ้องคดีดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัที่ 8 กรกฎำคม 
2556  

 ต่อมำโจทก์ได้ขอยื่น อุทธรณ์คัดค้ำนค ำพิพำกษำศำลชั้ นต้น และเม่ือวนัที่  11 เมษำยน 2557                        
ศำลอุทธรณ์ไดมี้ค  ำพพิำกษำให้บริษทัฯช ำระเงินจ ำนวน 0.2 ลำ้นบำท ใหแ้ก่โจทกพ์ร้อมดอกเบี้ยอตัรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัที่ 30 กนัยำยน 2554 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จ  
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 ต่อมำโจทกมี์ควำมประสงคท์ี่จะยืน่ฎีกำคดัคำ้นค ำพพิำกษำศำลอุทธรณ์ ปัจจุบนัคดีดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่ง
โจทก์ขออนุญำตศำลฎีกำเพื่อยื่นฎีกำ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรและที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯ                
เช่ือว่ำจะไม่มีผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกคดีควำมดังกล่ำว จึงไม่ได้บันทึกประมำณกำร
หน้ีสินที่อำจเกิดขึ้นไวใ้นบญัชี 

28. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่ นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี                
ฉบบัที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มื
ระยะยำว และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงที่ เก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนและ
เงินให้กู ้ยมื ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุม
สินเช่ือที่เหมำะสม ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคญั
จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำก            
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐำนของลูกคำ้ที่หลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนสูงสุดที่บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน                            
และเงินใหกู้ย้มืที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบี้ยที่ส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะยำว และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่มีดอกเบี้ ย อย่ำงไรก็ตำม 
เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำดหรือ            
มีอตัรำดอกเบี้ยคงที่ ซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบี้ ยของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่ส ำคญั เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ  
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28.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น                   
เงินให้กูย้ืมและเงินกู้ยมืมีอัตรำดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริษทัฯและบริษทัย่อย    
จึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ  ำนวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ำยช ำระ
หน้ีสินในขณะที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกัน             
ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมขึ้นอยูก่บัลกัษณะ
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑ์
กำรวดัมูลค่ำที่เหมำะสม  

29. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพือ่สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.58:1 (2556: 0.42:1) และเฉพำะบริษทั
มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.39:1 (2556: 0.18:1)  

30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2558 


