
 

บริษทั ศรีวิชยัเวชวิวฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2561 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)              
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส              
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก  ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมที่ระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้                  
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพจิำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  



 

2 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบที่ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                        
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบที่เก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพือ่ตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ  

เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำบริกำรจำกกำรใหบ้ริกำรแก่ผูป่้วยตำมโครงกำรสวสัดิกำรภำครัฐ ไดแ้ก่ ส ำนกังำน
ประกนัสงัคมและส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ รำยไดด้งักล่ำวไดถู้กก ำหนดโดยนโยบำยภำครัฐ และ
ขึ้นอยูก่บัจ  ำนวนผูป้ระกนัตนที่ขึ้นทะเบียนกบัโรงพยำบำลและขอ้มูลทำงสถิติเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรของ
โรงพยำบำล ทั้งน้ี ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 8 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมี
รำยไดค้่ำบริกำรทำงกำรแพทยค์ำ้งรับจำกหน่วยงำนภำครัฐดงักล่ำวจ ำนวน 94 ลำ้นบำท โดยกำรประมำณกำร
รำยไดค้่ำบริกำรทำงกำรแพทยค์ำ้งรับตอ้งอำศยัดุลยพนิิจของฝ่ำยบริหำรอยำ่งสูง ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบั
มูลค่ำในกำรรับรู้รำยไดค้ำ้งรับดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดค้่ำบริกำรทำงกำรแพทยแ์ละรำยไดค้่ำบริกำรทำงกำรแพทยค์ำ้งรับโดยกำร 

 ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัที่เก่ียวขอ้งกบักำรประมำณกำรรำยไดค้่ำบริกำร
ทำงกำรแพทยค์ำ้งรับ โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบตัิ
ตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

 ประเมินควำมเหมำะสมของหลกัเกณฑ ์วธีิกำร และเงื่อนไขที่กลุ่มบริษทัใชใ้นกำรประมำณกำรรำยได้
ค่ำบริกำรทำงกำรแพทยค์ำ้งรับวำ่เป็นไปตำมนโยบำยภำครัฐ 

 วเิครำะห์ควำมสมเหตุสมผลของกำรประมำณกำรในอดีต โดยเปรียบเทียบประมำณกำรรำยไดค้่ำบริกำรทำง
กำรแพทยค์ำ้งรับกบัจ ำนวนเงินที่ไดรั้บจริง   

 ตรวจสอบรำยกำรรับเงินของรำยไดค้่ำบริกำรทำงกำรแพทยค์ำ้งรับภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี  
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ค่าความนิยม 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมที่มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 
ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมถือเป็น
ประมำณกำรทำงบญัชีที่ส ำคญัที่ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยำ่งสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด
และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตทีกิ่จกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนด
อตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตในระยะยำวที่เหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำค่ำควำมนิยม 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพจิำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบขอ้สมมติที่ส ำคญัที่ใชใ้นกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดที่คำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยท์ี่จดัท  ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯโดยกำรเปรียบเทียบ                                   
ขอ้สมมติดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยในและภำยนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงเพือ่ประเมินกำรใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแส
เงินสดที่คำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพจิำรณำอตัรำคิดลดที่ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำร
วเิครำะห์ตน้ทุนทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของบริษทัฯและของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณ
มูลค่ำที่คำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และพจิำรณำผลกระทบของกำร
เปล่ียนแปลงขอ้สมมติที่ส ำคญัต่อมูลค่ำที่คำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยเฉพำะอตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตของรำยได้
ในระยะยำว  

ข้อมูลอื่น  

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีที่อยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมใหข้ำ้พเจำ้
ภำยหลงัวนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินดงักล่ำวไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อ                 
ขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ที่เก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพจิำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำม
ขดัแยง้ที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ที่ไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืน
มีกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลเพือ่ใหผู้มี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ข
ขอ้มูลที่แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ฝ่ำยบริหำรมีหนำ้ที่รับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริหำรพจิำรณำวำ่จ ำเป็นเพือ่ใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กำรด ำเนินกำรต่อเน่ืองเวน้แต่ฝ่ำยบริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏบิติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                      
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่จะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงที่เกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซง                      
กำรควบคุมภำยใน 
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 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ                    
ที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                  
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ฝ่ำยบริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                 
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยฝ่ำยบริหำร 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของฝ่ำยบริหำรและ              
จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนทีมี่สำระส ำคญัที่เก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนทีมี่สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึง
วนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุ
ใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยวำ่งบกำรเงินแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมที่ควร  

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอยำ่งเพยีงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพือ่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียว               
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                    
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำร                    
ที่ขำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองที่ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนยัส ำคญัมำกที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี                
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว                         
หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะ
กำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อ                    
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
กฤษดำ เลิศวนำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพนัธ ์2562 



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 111,555,317      83,656,509        33,513,427        13,334,675        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 317,396,415      254,507,301      148,308,551      102,076,355      
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 9 49,750,874        49,953,690        15,465,949        14,172,468        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,368,414        10,526,045        2,335,305          1,973,333          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 492,071,020      398,643,545      199,623,232      131,556,831      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 3,889,400          3,850,300          -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                         -                         410,999,916      410,999,916      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 40,500,000        40,500,000        40,500,000        40,500,000        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,144,567,357   1,112,426,519   742,676,378      738,940,763      
สิทธิการเช่า 13 187,605,418      145,497,492      -                         -                         
ค่าความนิยม 14 64,863,745        64,863,745        -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 11,085,903        10,097,323        1,821,725          1,651,569          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44,115,727        39,064,623        31,553,366        25,261,378        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,496,627,550   1,416,300,002   1,227,551,385   1,217,353,626   
รวมสินทรัพย์ 1,988,698,570   1,814,943,547   1,427,174,617   1,348,910,457   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 15 108,000,000      9,175,467          100,000,000      -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 317,974,572      345,446,233      113,713,596      122,945,842      
ส่วนของเจา้หน้ีค่าหุ้นท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 11 4,468,339          4,235,393          4,468,339          4,235,393          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 97,104,952        77,518,000        81,755,322        73,560,000        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 7,363,969          8,120,947          1,098,774          2,248,628          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,640,295        4,843,118          4,368,523          2,362,566          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,590,170          3,000,740          1,132,661          1,112,300          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 551,142,297      452,339,898      306,537,215      206,464,729      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีค่าหุ้น - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 32,470,946        36,939,285        32,470,946        36,939,285        
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 189,524,808      216,444,000      129,690,438      184,590,000      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 2,695,356          6,700,664          608,652             640,535             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 28,766,375        26,043,128        7,813,806          6,865,884          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 9,141,862          9,937,272          5,239,036          5,445,016          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,326,287          3,294,510          -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 265,925,634      299,358,859      175,822,878      234,480,720      
รวมหนีสิ้น 817,067,931      751,698,757      482,360,093      440,945,449      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 570,666,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 570,666,666      570,666,666      570,666,666      570,666,666      
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 570,665,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 570,665,433      570,665,433      570,665,433      570,665,433      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 37,938,115        37,938,115        37,938,115        37,938,115        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 36,199,441        30,932,973        36,199,441        30,932,973        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 506,159,574      403,422,119      300,011,535      268,428,487      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 18,669,496        18,669,496        -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,169,632,059   1,061,628,136   944,814,524      907,965,008      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 1,998,580          1,616,654          -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,171,630,639   1,063,244,790   944,814,524      907,965,008      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,988,698,570   1,814,943,547   1,427,174,617   1,348,910,457   

-                     -                         -                     -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 2,246,686,151    1,962,081,344    895,086,088       799,475,593       
เงินปันผลรับ 11 -                         -                         48,074,918         54,418,156         
รายไดอ่ื้น 12,559,498         12,395,040         5,507,569           2,780,090           
รวมรำยได้ 2,259,245,649    1,974,476,384    948,668,575       856,673,839       
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล 1,710,129,501    1,531,956,270    680,679,781       604,528,119       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 67,068,719         58,682,254         23,918,460         21,532,326         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 244,766,125       215,076,753       108,685,647       98,245,947         
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,021,964,345    1,805,715,277    813,283,888       724,306,392       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 237,281,304       168,761,107       135,384,687       132,367,447       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (20,675,445)       (18,966,283)       (17,087,032)       (17,177,948)       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 216,605,859       149,794,824       118,297,655       115,189,499       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (39,488,078)       (24,111,795)       (12,968,289)       (10,077,643)       
ก ำไรส ำหรับปี 177,117,781       125,683,029       105,329,366       105,111,856       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 -                         (6,997,140)         -                         (3,529,313)         
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 -                         1,399,041           -                         705,862              
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (5,598,099)         -                         (2,823,451)         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี -                         (5,598,099)         -                         (2,823,451)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 177,117,781       120,084,930       105,329,366       102,288,405       

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 176,483,773       125,275,785       105,329,366       105,111,856       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 634,008              407,244              

177,117,781       125,683,029       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 176,483,773       119,689,312       105,329,366       102,288,405       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 634,008              395,618              

177,117,781       120,084,930       

ก ำไรต่อหุ้น 23
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.31 0.22 0.18 0.18



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 216,605,859       149,794,824       118,297,655       115,189,499       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 132,158,241       112,524,825       53,604,141         47,585,789         
   โอนกลบัหน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (177,219)            (755,625)            (177,219)            (650,457)            
   การปรับลดยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
      ท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 46,060                (17,268)              59,714                (65,270)              
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (609,101)            222,451              (1,717,500)         -                         
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 457,879              548,693              116,271              388,239              
   ค่าใชจ่้ายในการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 2,664,159           3,019                  -                         -                         
   กลบัรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                         (63,000)              -                         -                         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,375,247           3,020,299           1,105,322           960,489              
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                         -                         (48,074,918)       (54,418,156)       
   ดอกเบ้ียรับ (429,879)            (466,700)            (379,340)            (149,309)            
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 20,675,445         18,966,283         17,087,032         17,177,948         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 374,766,691       283,777,801       139,921,158       126,018,772       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (62,711,895)       (15,497,087)       (46,054,977)       6,986,921           
   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 156,756              (10,141,288)       (1,353,195)         (2,731,084)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,842,369)         (5,707,619)         (361,972)            (1,348,135)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 230,753              2,491,041           (260,960)            (108,040)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,283,076           23,580,560         1,282,493           4,300,989           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 283,930              246,188              20,361                181,110              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 31,777                (2,132,574)         -                         -                         
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (346,500)            (1,264,600)         (157,400)            (724,000)            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 311,852,219       275,352,422       93,035,508         132,576,533       
   จ่ายภาษีเงินได้ (34,496,702)       (29,537,811)       (11,338,468)       (9,087,292)         
   ดอกเบ้ียรับ 429,879              516,370              149,203              149,309              
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 277,785,396       246,330,981       81,846,243         123,638,550       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -39,100 -100,000 -                         -                         
ดอกเบ้ียรับ -                         -                         230,137              -                         
ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (140,681,284)     (139,695,938)     (59,483,263)       (39,776,722)       
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (52,834,783)       (30,710,286)       (15,855,744)       (3,902,187)         
สิทธิการเช่าเพ่ิมข้ึน (28,529,746)       (15,612,911)       -                         -                         
จ่ายช าระเจา้หน้ีสิทธิการเช่า (1,077,475)         (434,918)            -                         -                         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,446,067)         (10,504,539)       (8,655,551)         (10,003,073)       
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                         -                         48,074,918         54,418,156         
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 609,150              254,652              15,601,186         -                         
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,956,454)         (6,711,065)         (2,862,220)         (3,196,520)         
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าหุ้น (4,235,393)         (5,193,436)         (4,235,393)         (5,193,436)         
จ่ายดอกเบ้ีย (2,264,607)         (1,306,565)         (2,264,607)         (1,306,565)         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (245,455,759)     (210,015,006)     (29,450,537)       (8,960,347)         
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 98,824,533         9,175,467           100,000,000       -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 73,330,000         36,170,000         30,000,000         -                         
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (80,662,240)       (86,068,000)       (76,704,240)       (73,560,000)       
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (9,876,427)         (10,047,928)       (2,716,801)         (2,839,559)         
จ่ายเงินปันผล (68,023,220)       (62,349,911)       (68,022,158)       (62,354,900)       
จ่ายเงินปันผลแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (252,082)            (261,844)            -                         -                         
จ่ายดอกเบ้ีย (17,771,393)       (16,865,878)       (14,773,755)       (15,814,036)       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (4,430,829)         (130,248,094)     (32,216,954)       (154,568,495)     
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 27,898,808         (93,932,119)       20,178,752         (39,890,292)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 83,656,509         177,588,628       13,334,675         53,224,967         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 111,555,317       83,656,509         33,513,427         13,334,675         

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 21,972,325         53,912,258         4,968,707           15,855,744         
   ซ้ือยานพาหนะโดยการท าสญัญาเช่าการเงิน 4,407,500           8,084,000           1,401,000           2,306,000           
   สิทธิการเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,795,762           -                         -                         -                         
   จดัประเภทอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็น
      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         23,310,328         -                         -                         
   จดัประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า 26,027,770         -                         -                         -                         
   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ืออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ 6,509,225           7,336,191           3,016,211           3,066,604           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)  

การเปล่ียนแปลงใน ส่วนของผูมี้
ผลต่างจากการ ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย รวม รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ รวมกิจการภายใต้ ท่ีไม่ส่งผลให้ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั สูญเสียการควบคุม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 570,665,433        37,938,115          25,677,380          351,761,596        37,530,739          (18,861,243)               18,669,496            1,004,712,020     1,482,880            1,006,194,900     
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           125,275,785        -                           -                                 -                             125,275,785        407,244               125,683,029        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           (5,586,473)           -                           -                                 -                             (5,586,473)           (11,626)                (5,598,099)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           119,689,312        -                           -                                 -                             119,689,312        395,618               120,084,930        
เงินปันผลจ่าย 26 -                           -                           -                           (62,773,196)         -                           -                                 -                             (62,773,196)         (261,844)              (63,035,040)         
โอนไปเป็นส ารองตามกฎหมาย 20 -                           -                           5,255,593            (5,255,593)           -                           -                                 -                             -                           -                           -                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 570,665,433        37,938,115          30,932,973          403,422,119        37,530,739          (18,861,243)               18,669,496            1,061,628,136     1,616,654            1,063,244,790     

-                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 570,665,433        37,938,115          30,932,973          403,422,119        37,530,739          (18,861,243)               18,669,496            1,061,628,136     1,616,654            1,063,244,790     
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           176,483,773        -                           -                                 -                             176,483,773        634,008               177,117,781        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                                 -                             -                           -                           -                           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           176,483,773        -                           -                                 -                             176,483,773        634,008               177,117,781        
เงินปันผลจ่าย 26 -                           -                           -                           (68,479,850)         -                           -                                 -                             (68,479,850)         (252,082)              (68,731,932)         
โอนไปเป็นส ารองตามกฎหมาย 20 -                           -                           5,266,468            (5,266,468)           -                           -                                 -                             -                           -                           -                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 570,665,433        37,938,115          36,199,441          506,159,574        37,530,739          (18,861,243)               18,669,496            1,169,632,059     1,998,580            1,171,630,639     

-                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม



บริษทั ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)  

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 570,665,433              37,938,115                25,677,380                234,168,871              868,449,799              
ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 105,111,856              105,111,856              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                 -                                 (2,823,451)                 (2,823,451)                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 102,288,405              102,288,405              
เงินปันผลจ่าย 26 -                                 -                                 -                                 (62,773,196)               (62,773,196)               
โอนไปเป็นส ารองตามกฎหมาย 20 -                                 -                                 5,255,593                  (5,255,593)                 -                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 570,665,433              37,938,115                30,932,973                268,428,487              907,965,008              

-                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 570,665,433              37,938,115                30,932,973                268,428,487              907,965,008              
ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 105,329,366              105,329,366              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 105,329,366              105,329,366              
เงินปันผลจ่าย 26 -                                 -                                 -                                 (68,479,850)               (68,479,850)               
โอนไปเป็นส ารองตามกฎหมาย 20 -                                 -                                 5,266,468                  (5,266,468)                 -                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 570,665,433              37,938,115                36,199,441                300,011,535              944,814,524              

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 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  ำหนดในพระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัที่                        
11 ตุลำคม 2559 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 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั สำยวชิยัพฒันำ จ ำกดั  ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ไทย 99.43 99.43 
บริษทั ศรีสำครเวชววิฒัน์ จ  ำกดั  ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ไทย 99.56 99.56 
บริษทั โรงเรียน ศรีวชิยัอำชีวศึกษำ จ ำกดั  ประกอบกิจกำรโรงเรียนอำชีวศึกษำ ไทย 99.98 99.98 
บริษทั สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ ำกดั  ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ไทย 100.00 100.00 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสัง่กำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
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ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้ งแต่วนัที่บริษัทฯ                      
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที่บริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับ                  
ของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัที่มีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

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

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำ
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ              
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่  1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำน               
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชีที่เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสัญญำที่ท  ำกบัลูกคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้
สัญญำที่อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำร               
5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่ เกิดขึ้ นจำกสัญญำที่ท  ำกับลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ใน
จ ำนวนเงินที่สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือ
บริกำรที่ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและ
เหตุกำรณ์ที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพจิำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่อ                
งบกำรเงินในปีที่เร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเก่ียวกับกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีบำงฉบบัที่มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีที่เร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรำยไดค้่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำ
และค่ำห้องพกั และจะบนัทึกเป็นรำยได้เม่ือได้ขำยยำหรือเม่ือได้ให้บริกำรแล้ว ยกเวน้รำยไดจ้ำก           
กำรประกอบกิจกำรที่ได้จำกส ำนักงำนประกันสังคมและส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ                 
ที่จะรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำเหมำจ่ำยและอตัรำควำมรุนแรงของโรคต่อจ ำนวนผูป้ระกนัตนที่ขึ้นทะเบียน
กบัทำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพจิำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

 รายได้ค่าเล่าเรียนและรายได้ค่าเอกสารประกอบการเรียน 

รำยไดค้่ำเล่ำเรียนและรำยไดค้่ำเอกสำรประกอบกำรเรียนรับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของหลกัสูตร  

รายได้ค่าเช่า 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของกำรใหเ้ช่ำและตำมอตัรำที่ก  ำหนดในสญัญำ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนที่แทจ้ริง 
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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 

4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำย ุ            
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร - 20, 40 และ 50 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร -  5, 20 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์กำรแพทย ์ -        2 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ -  5, 10 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับที่ดิน และสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและระหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือ
คำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำร                
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 สิทธิกำรเช่ำ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของสิทธิกำรเช่ำดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิในกำรเช่ำที่จ่ำยเพื่อ      
ให้ได้มำซ่ึงสิทธิในกำรเช่ำที่ดินและค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงอำคำรบนที่ดินเช่ำตำมสัญญำเช่ำที่ดิน 
และสิทธิในกำรเช่ำอำคำร     

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

ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับค่ำก่อสร้ำงอำคำรระหวำ่งก่อสร้ำงบนที่ดินเช่ำ 

4.8  ค่ำควำมนิยม  

บริษทัฯบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกับตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่                    
สูงกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ไดม้ำสูงกว่ำ
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมที่มีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวม
กิจกำรใหก้บัหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด ที่คำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร 
และบริษทัฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่
ละรำยกำร หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนและบริษทัฯไม่สำมำรถกลบั
บญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 
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4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ  ำนำจ
ควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยที่มีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่              
ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน                    
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ี่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สินทรัพย์
ที่ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท์ี่เช่ำ 

สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.12 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 

4.13 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อย             
จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก  ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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 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 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ            
และกำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร              
ดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ                    
งบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่ส ำคญัมีดงัน้ี 

รำยได้ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ค้ำงรับ 

รำยไดค้่ำบริกำรทำงกำรแพทยค์ำ้งรับเป็นรำยไดค้่ำบริกำรทำงกำรแพทยท์ี่ยงัไม่ไดรั้บจำกส ำนักงำน
ประกนัสังคมและส ำนักงำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถทรำบ
จ ำนวนเงินที่จะไดรั้บแน่นอน ผูบ้ริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไดป้ระมำณกำรรำยไดค้ำ้งรับ
ดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำรและเง่ือนไขตำมที่ก  ำหนดโดยหน่วยงำนดงักล่ำว และจำกจ ำนวนเงิน               
ที่ไดรั้บจริงคร้ังล่ำสุดควบคู่ไปกบัภำวะกำรณ์ในปัจจุบนั 
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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 

ค่ำควำมนิยม 

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ                          
ในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสม                    
ในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจ            
ในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน 
รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมที่ตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

     

รำยไดค่้ำรักษำพยำบำล - - 11 6 รำคำตำมกำรให้บริกำร
ลูกคำ้ทัว่ไปหักส่วนลด 

ขำยอุปกรณ์ - - 15 - รำคำตลำด 
เงินปันผลรับ - - 48 54 ตำมมติท่ีประชุมใหญ่ 

   สำมญัผูถื้อหุ้นของ 
   บริษทัยอ่ย 

ค่ำรักษำพยำบำลจ่ำย - - 33 25 รำคำตำมกำรให้บริกำร
ลูกคำ้ทัว่ไปหักส่วนลด 

รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดค่้ำรักษำพยำบำล 1 1 - - รำคำตำมกำรให้บริกำร

ลูกคำ้ทัว่ไปหักส่วนลด 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 8) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,301 1,005 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,301 1,005 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 16) 

    

บริษทัยอ่ย - - 4,590 9,293 
บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 699 165 29 42 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 699 165 4,619 9,335 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,295 3,295 - - 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,295 3,295 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 และ 2560 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะ
ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม  
2560 

 
 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่ำงปี 

 
 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม 
2561 

 
 

เงินใหกู้ย้มื 
บริษทั สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ ำกดั บริษทัยอ่ย - 10,000 (10,000) - 

รวม  - 10,000 (10,000) - 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะ
ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม  
2560 

 
 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่ำงงวด 

 
 

ลดลง 
ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม  
2561 

 
 

เงินกูย้มื 

บริษทั ศรีสำครเวชวิวฒัน์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย - 5,000 (5,000) - 

รวม  - 5,000 (5,000) - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้คิด
ดอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและไม่มีหลกัประกนั 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนที่ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,281 31,777 25,905 22,700 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 7 7 7 7 
รวม 36,288 31,784 25,912 22,707 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 4,946 2,561 1,541 815 
เงินฝำกธนำคำร 106,609 81,096 31,972 12,520 
รวม 111,555 83,657 33,513 13,335 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอัตรำ
ดอกเบี้ยระหวำ่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.875 ต่อปี) 

8. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 1,273 708 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  - - 1,252 241 
    3 - 6 เดือน - - 503 51 
    6 - 12 เดือน - - 268 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,296 1,000 
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    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 143,432 141,521 59,156 50,100 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  56,674 33,328 20,250 9,028 
    3 - 6 เดือน 4,831 4,957 1,840 2,629 
 6 - 12 เดือน 1,686 1,042 466 200 
 มำกกว่ำ 12 เดือน 394 250 204 194 
รวม 207,017 181,098 81,916 62,151 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (17) (194) (17) (194) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 207,000 180,904 81,899 61,957 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 207,000 180,904 85,195 62,957 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5 5 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5 5 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีอ่ืน  7,411 2,576 1,551 1,052 
รำยไดค้ำ้งรับ     
   รำยไดป้ระกนัสังคมคำ้งรับ 80,654 45,016 58,944 34,765 
   รำยไดป้ระกนัสุขภำพแห่งชำติคำ้งรับ 13,680 13,381 - - 
   รำยไดค้ำ้งรับอ่ืน 8,651 12,630 2,614 3,297 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 110,396 73,603 63,109 39,114 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  110,396 73,603 63,114 39,119 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 317,396 254,507 148,309 102,076 

9. ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน     

ให้เป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ยำ เวชภณัฑแ์ละ 

วสัดุคงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ยำและเวชภณัฑ ์ 25,423 28,507 (227) (244) 25,196 28,263 
วสัดุส้ินเปลืองทำงกำรแพทย ์ 22,095 19,210 (97) (43) 21,998 19,167 

วสัดุส้ินเปลืองทัว่ไป 2,566 2,524 (9) - 2,557 2,524 
รวม 50,084 50,241 (333) (287) 49,751 49,954 
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    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน     

ให้เป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ยำ เวชภณัฑแ์ละ 

วสัดุคงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ยำและเวชภณัฑ ์ 11,112 10,558 (114) (75) 10,998 10,483 
วสัดุส้ินเปลืองทำงกำรแพทย ์ 3,956 3,219 (31) (11) 3,925 3,208 

วสัดุส้ินเปลืองทัว่ไป 543 481 - - 543 481 
รวม 15,611 14,258 (145) (86) 15,466 14,172 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของยำ เวชภณัฑ์และวสัดุ
คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บ เป็นจ ำนวน 0.7 ลำ้นบำท (2560: 0.6 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 
0.4 ลำ้นบำท 2560: 0.3 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล และมีกำร
กลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำยำ เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือเป็นจ ำนวน 0.7 ลำ้นบำท (2560: 0.6 ลำ้นบำท) 
(เฉพำะบริษทัฯ: 0.3 ลำ้นบำท 2560: 0.4 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของยำ เวชภณัฑ์และวสัดุ
คงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 

10. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกธนำคำรซ่ึงบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงได้น ำไปค ้ ำประกันหนังสือค ้ ำประกนัที่
ธนำคำรออกใหใ้นนำมของบริษทัยอ่ย 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผล 

ท่ีบริษทัฯรับระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั สำยวิชยัพฒันำ จ ำกดั 150,000 150,000 99.43 99.43 159,526 159,526 34,900 34,304 
บริษทั ศรีสำครเวชวิวฒัน์ จ ำกดั 99,200 99,200 99.56 99.56 108,506 108,506 11,852 14,814 
บริษทั โรงเรียน ศรีวิชยั

อำชีวศึกษำ จ ำกดั 
 

100 
 

100 
 

99.98 
 

99.98 100 100 900 800 
บริษทั สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค 

จ ำกดั 
 

9,000 
 

9,000 
 

100.00 
 

100.00 142,868 142,868 423 4,500 

รวม     411,000 411,000 48,075 54,418 

บริษทัฯท ำสญัญำที่จะช ำระรำคำค่ำซ้ือ บริษทั สำมแยกไฟฉำย โพลีคลีนิค จ  ำกดั ซ่ึงคำ้งช ำระจ ำนวน 58.5 ลำ้นบำท 
เป็นงวดรำยปี จ  ำนวน 9 งวด งวดละ 6.5 ลำ้นบำท เร่ิมตั้งแต่ปี 2559  
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12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและ เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหว่ำง  
  ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ติดตั้งและ  ติดตั้งและ  
 ท่ีดิน อำคำร กำรแพทย ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 348,220 855,648 446,625 246,536 88,123 1,038 1,986,190 
ซ้ือเพ่ิม - 4,371 95,341 30,384 8,239 70,693 209,028 
จดัประเภท 22,844 9,234 - - - - 32,078 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (10,345) (17,673) (8,834) (2,014) - (38,866) 
โอนเขำ้ (ออก) - 31,205 7,039 713 4,169 (43,126) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 371,064 890,113 531,332 268,799 98,517 28,605 2,188,430 
ซ้ือเพ่ิม - 5,022 58,223 22,241 5,340 82,744 173,570 
จดัประเภท - (19,528) - - - (7,200) (26,728) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,013) (12,533) (6,083) (2,507) - (22,136) 
โอนเขำ้ (ออก) - 16,557 4,090 336 6,223 (27,206) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 371,064 891,151 581,112 285,293 107,573 76,943 2,313,136 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 - 455,965 283,153 210,011 51,766 - 1,000,895 
จดัประเภท - 8,768 - - - - 8,768 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 26,687 48,932 17,290 11,271 - 104,180 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (9,716) (17,540) (8,669) (1,915) - (37,840) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 - 481,704 314,545 218,632 61,122 - 1,076,003 
จดัประเภท - (700) - - - - (700) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 23,315 59,511 21,001 11,117 - 114,944 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,006) (12,340) (5,831) (2,501) - (21,678) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 503,313 361,716 233,802 69,738 - 1,168,569 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหว่ำง  
  ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ติดตั้งและ  ติดตั้งและ  
 ท่ีดิน อำคำร กำรแพทย ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 371,064 408,409 216,787 50,167 37,395 28,605 1,112,427 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 371,064 387,838 219,396 51,491 37,835 76,943 1,144,567 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        

2560 (86 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 104,180 

2561 (94 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร)  114,944 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำรและ เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหว่ำง  
  ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ติดตั้งและ  ติดตั้งและ  
 ท่ีดิน อำคำร กำรแพทย ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 286,127 573,771 156,245 63,942 25,433 736 1,106,254 
ซ้ือเพ่ิม - 1,905 17,225 13,212 5,874 22,789 61,005 
ตดัจ ำหน่ำย - (1,081) (3,535) (4,494) (631) - (9,741) 
โอนเขำ้ (ออก) - 8,389 - - - (8,389) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 286,127 582,984 169,935 72,660 30,676 15,136 1,157,518 
ซ้ือเพ่ิม - 3,458 17,232 5,834 1,406 40,939 68,869 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,012) (24,067) (2,126) (2,893) - (30,098) 
โอนเขำ้ (ออก) - 13,463 - - - (13,463) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 286,127 598,893 163,100 76,368 29,189 42,612 1,196,289 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 - 227,215 85,955 49,336 18,163 - 380,669 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 17,324 19,765 7,055 3,117 - 47,261 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่ตดัจ ำหน่ำย - (918) (3,447) (4,390) (598) - (9,353) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 - 243,621 102,273 52,001 20,682 - 418,577 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 17,603 21,323 8,712 3,496 - 51,134 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,005) (10,144) (2,061) (2,888) - (16,098) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 260,219 113,452 58,652 21,290 - 453,613 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 286,127 339,363 67,662 20,659 9,994 15,136 738,941 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 286,127 338,674 49,648 17,716 7,899 42,612 742,676 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        

2560 (38 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร)  47,261 

2561 (40 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร)  51,134 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใต้
สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินรวม 15 ลำ้นบำท (2560: 19 ลำ้นบำท)           
(เฉพำะของบริษทัฯ: 3 ลำ้นบำท 2560: 4 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึง                   
ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 586 ลำ้นบำท (2560: 527 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 150 ลำ้นบำท 
2560: 131 ลำ้นบำท)      

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ  ำนวนประมำณ 815 ลำ้น
บำท (2560: 741 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือที่ไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละค ้ำประกนัวงเงิน
สินเช่ือของบริษทัยอ่ย (เฉพำะของบริษทัฯ: 667 ลำ้นบำท 2560: 640 ลำ้นบำท) 

13. สิทธิกำรเช่ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

ค่ำเช่ำท่ีดิน 
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร 
บนท่ีดินเช่ำ 

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร 
ระหว่ำงก่อสร้ำง 
บนท่ีดินเช่ำ รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 2,073 183,501 200 185,774 
เพ่ิมข้ึน - 622 14,991 15,613 

โอนเขำ้ (ออก) - 9,888 (9,888) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 2,073 194,011 5,303 201,387 
เพ่ิมข้ึน - 4,701 25,625 30,326 
จดัประเภท - 26,728 - 26,728 

โอนเขำ้ (ออก) - 3,655 (3,655) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2,073 229,095 27,273 258,441 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 1,811 46,503 - 48,314 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 70 7,506 - 7,576 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,881 54,009 - 55,890 
จดัประเภท - 700 - 700 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 70 14,176 - 14,246 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,951 68,885 - 70,836 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ค่ำเช่ำท่ีดิน 
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร 
บนท่ีดินเช่ำ 

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร 
ระหว่ำงก่อสร้ำง 
บนท่ีดินเช่ำ รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 192 140,002 5,303 145,497 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 122 160,210 27,273 187,605 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี     

2560 (6 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  
   ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 

  
7,576 

2561 (12 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  
   ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 

  
14,246 

สิทธิกำรเช่ำรวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิกำรเช่ำที่ จ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงสิทธิกำรเช่ำที่ ดิน          
และค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงอำคำรบนที่ดินเช่ำ ซ่ึงบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงได้ท  ำสัญญำเช่ำที่ดินตั้งแต่                   
ปี 2533 และจะครบก ำหนดในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงปี 2548 บริษัทย่อยได้ท  ำกำรต่อ
สญัญำจำกเดิมอีก 15 ปี โดยจะครบก ำหนดในปี 2578  

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้  ำสญัญำเช่ำอำคำรกบับุคคลอ่ืนตั้งแต่ปี 2547 และจะครบก ำหนดในปี 2569 
และท ำสัญญำเช่ำอำคำรกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันตั้งแต่ปี 2559 และจะครบก ำหนดในปี 2570 โดย
บริษทัยอ่ยไดน้ ำสิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2561 เป็นจ ำนวนเงินรวม 31 ลำ้นบำท (2560: ไม่มี) ไปค ้ำประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรั้บ
จำกธนำคำรพำณิชยข์องบริษทัยอ่ย 

14. ค่ำควำมนิยม 

 ค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือธุรกิจจ ำนวน 65 ลำ้นบำทในบริษทั สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ  ำกดั (บริษทั
ยอ่ย) นั้นประกอบไปดว้ยโอกำสทำงธุรกิจจำกกำรไดม้ำซ่ึงโรงพยำบำลที่พร้อมด ำเนินธุรกิจไดท้นัที
ตั้งแต่วนัที่ซ้ือธุรกิจและโอกำสกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

 บริษทัฯพิจำรณำมูลค่ำที่คำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยก่์อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำร
ทำงกำรเงนิซ่ึงไดรั้บอนุมตัิจำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี 
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 ขอ้สมมติที่ส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 บริษทั สำมแยกไฟฉำย

โพลีคลีนิค จ  ำกดั 
อตัรำกำรเติบโต 2.5 
อตัรำกำรคิดลด 11.7 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกผลประกอบกำรในอดีตและกำรคำดกำรณ์กำร
เติบโตของตลำด และอตัรำคิดลดเป็นอตัรำที่สะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจโรงพยำบำล 

 ฝ่ำยบริหำรพจิำรณำแลว้เช่ือวำ่ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรซ้ือธุรกิจไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 2561 2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR ถึง MOR+1 - 9,175 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3.10% - 5.70% 108,000 - 100,000 - 
รวม 108,000 9,175 100,000 - 

 เงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงและค ้ำประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและกรรมกำรของบริษทัฯ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำรพำณิชยค์  ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองส่วนหน่ึงของที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
และสิทธิกำรเช่ำของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและกรรมกำร
ของบริษทัฯ 
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16. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 401 - 4,590 9,293 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 135,763 149,072 56,030 56,686 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 298 165 29 42 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 63,458 78,640 13,483 19,459 
ค่ำธรรมเนียมแพทยค์ำ้งจ่ำย 42,589 41,697 18,430 16,551 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 75,466 75,872 21,152 20,915 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 317,975 345,446 113,714 122,946 

17. เงินกู้ยืมระยะยำว 

    (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ศรีวชัิยเวชววิัฒน์ จ ำกดั (มหำชน)     
1 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2557 5,600 12,800 5,600 12,800 
2 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 26,250 41,250 26,250 41,250 
3 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 30,000 45,000 30,000 45,000 
4 MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 22,640 31,760 22,640 31,760 
5 MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน 2559 10,200 17,400 10,200 17,400 
6 MLR-0.75 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2559 89,900 109,940 89,900 109,940 
7 4.50% ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2561 26,856 - 26,856 - 
บริษัท สำยวชัิยพฒันำ จ ำกดั     

8 MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2560 12,494 14,642 - - 

9 MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2561 36,590 21,170 - - 
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    (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2561 2560 2561 2560 

บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลคีลนีิค จ ำกดั         
10 MLR-2.65 ถึง MLR-1.5 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2562 26,100 - - - 

รวม 286,630 293,962 211,446 258,150 
หกั: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (97,105) (77,518) (81,755) (73,560) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 189,525 216,444 129,691 184,590 

 เงินกู้ยืมดังกล่ำวค ้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองส่วนหน่ึงของที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษัทฯและ
บริษทัยอ่ยสองแห่ง และสิทธิกำรเช่ำของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงและกรรมกำรของบริษทัฯ 

 ภำยใตส้ญัญำเงินกูข้องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร
ตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และกำรด ำรงสดัส่วนในกำร
ถือหุน้บริษทัยอ่ยโดยบริษทัฯ เป็นตน้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่งมีวงเงินกู้ยมืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท้ี่ยงัมิไดเ้บิกใช้
เป็นจ ำนวน 41 ลำ้นบำท (2560: ไม่มี) 

18. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 10,458 15,572 1,785 2,987 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (399) (750) (77) (98) 
รวม 10,059 14,822 1,708 2,889 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (7,364) (8,121) (1,099) (2,248) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ                 
   จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,695 6,701 609 641 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 2 ถึง 5 ปี 
และสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำกำรเงินมีอตัรำดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงระหว่ำงร้อยละ 2.64 ถึง 5.76 ต่อปี 
(2560: ร้อ ยละ  5.03 ถึ ง  5.76 ต่ อ ปี )  ( เฉพ ำะขอ งบ ริษัท ฯ : ร้อ ยล ะ  5.15 ถึ ง  5.40 ต่ อ ปี  2560:                             
ร้อยละ 5.15 ถึง 5.27 ต่อปี) 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 7,680 2,778 10,458 1,154 631 1,785 

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงิน
รอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (316) (83) (399) (55) (22) (77) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ     
ท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 7,364 2,695 10,059 1,099 609 1,708 

   
  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 8,687 6,885 15,572 2,338 649 2,987 

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงิน
รอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (566) (184) (750) (90) (8) (98) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ     
ท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 8,121 6,701 14,822 2,248 641 2,889 

19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน            
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 26,043 17,290 6,866 3,100 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
   ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,580 2,361 881 794 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 786 712 215 185 
   ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึน 
      จำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ 9 (53) 9 (18) 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
   ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
      คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
      ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น 
         ประชำกรศำสตร์ - 1,204 - 92 
     ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
         ทำงกำรเงิน - 2,886 - 803 
    ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 2,907 - 2,634 
จดัประเภทเป็นส ำรองผลประโยชน์ระยะสั้น (305) - - - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (347) (1,264) (157) (724) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 28,766 26,043 7,814 6,866 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล 2,225 1,987 737 647 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 1,150 1,033 368 314 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 3,375 3,020 1,105 961 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ 
เป็นจ ำนวนประมำณ 2 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษัทฯ : จ  ำนวน 0.4 ล้ำนบำท) (2560: จ  ำนวน                      
0.7 ลำ้นบำท เฉพำะของบริษทัฯ: จ  ำนวน 0.2 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณ 11 ถึง 17 ปี (เฉพำะของบริษทัฯ: 12 ปี) (2560: 11 ถึง                 
17 ปี เฉพำะของบริษทัฯ: 12 ปี) 
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สมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 4.20 - 4.30 4.20 - 4.30 4.30 4.30 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 

(ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 0.00 - 30.00 0.00 - 30.00 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ร้อยละของกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เปล่ียนแปลงต่อปี เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัรำคิดลด 1.00 (2,727) 3,204 (810) 956 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 1.00 3,713 (3,195) 1,093 (935) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง                
   ในจ ำนวนพนกังำน 20.00 (3,876) 5,273 (1,349) 1,912 
      

   (หน่วย: พนับำท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 ร้อยละของกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เปล่ียนแปลงต่อปี เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัรำคิดลด 1.00 (2,597) 3,060 (754) 894 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 1.00 3,244 (2,798) 941 (806) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง                
   ในจ ำนวนพนกังำน 

 
20.00 

 
(3,388) 

 
4,576 

 
(1,173) 

 
1,652 

เม่ือวนัที่ 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญตัิคุม้ครอง
แรงงำนฉบับใหม่น้ีก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้ นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมี
ผลกระทบให้บริษัทฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้ น               
8 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 2 ล้ำนบำท) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดที่
กฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
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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 ้

21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยที่ส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรงและ

ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 685,100 618,097 288,584 253,091 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 132,158 112,525 53,604 47,586 
ค่ำธรรมเนียมแพทย ์ 456,447 412,595 172,753 158,243 
ค่ำรักษำพยำบำลส่งต่อ 144,906 129,214 88,429 74,529 
ยำ เวชภณัฑแ์ละวสัดุอ่ืนใชไ้ป 341,033 295,387 118,024 103,212 

22. ภำษีเงินได้  

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 41,272 25,783 13,344 10,224 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,784) (1,671) (376) (146) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 39,488 24,112 12,968 10,078 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ที่ เก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับ                   
ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุน

จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั - 1,399 - 706 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 216,606  149,795  118,298  115,189 

        

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 0 ถึง 15  

ร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 0 ถึง 10  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล                      
คูณอตัรำภำษี 43,244  29,832  23,660  23,038 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:        
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 1,525  881  619  459 
รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี -  -  (9,615)  (10,884) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (5,281)  (6,601)  (1,696)  (2,535) 

รวม (3,756)  (5,720)  (10,692)  (12,960) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                             
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 39,488  24,112  12,968  10,078 

 



29 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
2561 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2560 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2560 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4 39 4 39 
ค่ำเผือ่ยำ เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือเส่ือมคุณภำพ 66 57 29 17 
กำรรับรู้ค่ำเช่ำ 4,052 3,564 - - 
ส ำรองผลประโยชน์ของพนกังำน 6,470 5,808 1,789 1,596 

    ขำดทุนจำกกำรตีมลูค่ำยติุธรรมสิทธิกำรเช่ำของ 
       บริษทัยอ่ยจำกกำรซ้ือธุรกิจ 494 629 - - 

รวม 11,086 10,097 1,822 1,652 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อำคำร 7,764 8,064 5,239 5,445 

    ก  ำไรจำกกำรตีมลูค่ำยติุธรรมสินทรัพยถ์ำวรของ 
       บริษทัยอ่ยจำกกำรซ้ือธุรกิจ 1,378 1,873 - - 
รวม 9,142 9,937 5,239 5,445 

23. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัที่ออกอยูใ่นระหวำ่งปี                            

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) 176,484 125,276 105,329 105,112 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 570,665 570,665 570,665 570,665 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.31 0.22 0.18 0.18 
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24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจหลกั คือ กำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 
นอกจำกน้ี  บริษัทย่อยแห่งหน่ึงประกอบกิจกำรโรงเรียนอำชีวศึกษำ ซ่ึงมีรำยได้ในจ ำนวนที่                      
ไม่มีนัยส ำคญั ดังนั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยส่์วนใหญ่ที่แสดงในงบกำรเงิน                     
จึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนทำงธุรกิจหลกัตำมที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพย ์                
ที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่รำยหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 400 ล้ำนบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล (ปี 2560 มีรำยได้จำก
ลูกค้ำรำยใหญ่รำยหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 333 ล้ำนบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนกำรประกอบกิจกำร
โรงพยำบำล) 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้ นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุน            
เป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ของเงิน เดือน กองทุนส ำรองเล้ี ยงชีพ น้ีบริหำรโดยบริษัท                      
อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จ  ำกดั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำก
งำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 4 ล้ำนบำท (2560: 5 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ:                    
2 ลำ้นบำท 2560: 2 ลำ้นบำท) 

26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
  (พนับำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้น  
   เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2560 62,773 0.11 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560 62,773 0.11 
    

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้น  
   เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2561 68,480 0.12 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561 68,480 0.12 
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27.  ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

27.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่เก่ียวขอ้งกับกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงอำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 110.0 ล้ำนบำท (2560: 31.5 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 11.5 ล้ำน
บำท 2560: 14.9 ลำ้นบำท) และเก่ียวกบักำรพฒันำระบบบริกำรทำงกำรแพทย ์กำรซ้ือเคร่ืองมือแพทย์
และอุปกรณ์โรงพยำบำลเป็นจ ำนวนเงิน 51.5 ลำ้นบำท (2560: 55.1 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 4.1 
ลำ้นบำท 2560: 18.7 ลำ้นบำท) 

27.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯและบ ริษัทย่อยได้เข้ำท  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ เก่ี ยวข้องกับกำรเช่ำที่ ดิน  อำคำร                           
และอุปกรณ์ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 45 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน
ขำ้งตน้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

จ่ำยช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 9.8 9.0 0.5 0.6 
มำกกวำ่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 30.0 30.4 - 0.1 
มำกกวำ่ 5 ปี 67.4 74.9 - - 

27.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบักำรรับบริกำรดำ้นค ำปรึกษำ กำรรักษำควำมสะอำด 
กำรรักษำควำมปลอดภยั กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือแพทย ์และบริกำรอ่ืน ๆ กบับริษทัอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นจ ำนวนเงินรวม 22 ลำ้นบำท (2560: 11 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 9 ลำ้นบำท 
2560: 4 ลำ้นบำท) 
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27.4 กำรค ำ้ประกัน 

(1) บริษัทฯค ้ ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในวงเงิน  63 ล้ำนบำท                
(2560: ไม่มี) 

(2) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯและบริษัทย่อย                      
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย                    
ซ่ึงประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
หนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือค ้ำประกนัสญัญำจำ้งให้บริกำร
ทำงกำรแพทยก์บัส ำนกังำนประกนัสงัคม 
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27.5 คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัที่ 25 กรกฎำคม 2561 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเป็นจ ำเลยร่วมกับแพทยผ์ูท้  ำกำรรักษำพยำบำล                
(รวมจ ำเลยทั้งหมด 3 รำย) ใหร่้วมกนัชดใชค้่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 20 ลำ้นบำท โดยโจทก์
กล่ำวอ้ำงว่ำแพทย์ผู ้ท  ำกำรรักษำพยำบำลร่วมกันท ำละเมิดอันเน่ืองมำจำกกำรรักษำพยำบำล                
โดยบริษทัฯในฐำนะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสถำนพยำบำลและเป็นนำยจำ้งตอ้งร่วมรับผิดกับแพทย ์             
ผูท้  ำกำรรักษำพยำบำล ทั้งน้ีบริษทัฯและแพทยผ์ูท้  ำกำรรักษำของบริษทัฯเห็นว่ำมิไดก้ระท ำผิดตำมที่
ถูกฟ้อง จึงไดมี้กำรพิจำรณำยืน่ค  ำให้กำรต่อสูค้ดี ปัจจุบนัคดีอยูใ่นขั้นตอนกระบวนพิจำรณำของศำล 
ซ่ึงฝ่ำยบริหำรและที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯ เช่ือว่ำจะไม่มีผลเสียหำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำก      
คดีควำมดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินที่อำจเกิดขึ้นไวใ้นบญัชี 

28. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่ นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี                
ฉบบัที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยำว และหน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำกำรเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน              
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือที่
เหมำะสม ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคญัจำกกำร
ให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีฐำนของลูกคำ้ที่หลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนสูงสุดที่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนที่แสดง
อยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบี้ยที่ส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยมืระยะสั้น เงินกู้ยมืระยะยำว และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่มีดอกเบี้ ย 
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบี้ ยที่ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเส่ียงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่ส ำคญั เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ  

28.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น                  
หรือมีอัตรำดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริษทัฯและบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำ
ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ  ำนวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ำยช ำระ
หน้ีสินในขณะที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้
อยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมขึ้นอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑก์ำร
วดัมูลค่ำที่เหมำะสม  
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29. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพือ่สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ  0.70:1 (2560: 0.70:1) และเฉพำะ   
บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.51:1 (2560: 0.48:1)  

30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์2562 


