บริ ษทั ศรี วิชยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อ ผูถ้ ือ หุ ้นของบริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพือ่ ตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การประมาณการรายได้ ค่าบริการทางการแพทย์ ค้างรับ
เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั มีรำยได้ค่ำบริ กำรจำกกำรให้บริ กำรแก่ผปู ้ ่ วยตำมโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ ได้แก่ สำนักงำน
ประกันสังคมและสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ รำยได้ดงั กล่ำวได้ถูกกำหนดโดยนโยบำยภำครัฐ และ
ขึ้นอยูก่ บั จำนวนผูป้ ระกันตนที่ข้ นึ ทะเบียนกับโรงพยำบำลและข้อมูลทำงสถิติเกี่ยวกับกำรให้บริ กำรของ
โรงพยำบำล ทั้งนี้ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มี
รำยได้ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์คำ้ งรับจำกหน่วยงำนภำครัฐดังกล่ำวจำนวน 94 ล้ำนบำท โดยกำรประมำณกำร
รำยได้ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์คำ้ งรับต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรอย่ำงสู ง ซึ่งทำให้เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
มูลค่ำในกำรรับรู ้รำยได้คำ้ งรับดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์และรำยได้ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์คำ้ งรับโดยกำร


ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำรประมำณกำรรำยได้ค่ำบริ กำร
ทำงกำรแพทย์คำ้ งรับ โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบตั ิ
ตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้



ประเมินควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในกำรประมำณกำรรำยได้
ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์คำ้ งรับว่ำเป็ นไปตำมนโยบำยภำครัฐ



วิเครำะห์ควำมสมเหตุสมผลของกำรประมำณกำรในอดีต โดยเปรี ยบเทียบประมำณกำรรำยได้ค่ำบริ กำรทำง
กำรแพทย์คำ้ งรับกับจำนวนเงินที่ได้รับจริ ง



ตรวจสอบรำยกำรรับเงินของรำยได้ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์คำ้ งรับภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี
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ค่าความนิยม
ข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญเรื่ องกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 14 เนื่องจำกกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมถือเป็ น
ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตทีก่ ิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกกลุ่มสินทรัพย์น้ นั รวมถึงกำรกำหนด
อัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตในระยะยำวที่เหมำะสม ซึ่งทำให้เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำค่ำควำมนิยม
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริ หำรของ
บริ ษทั ฯเลือกใช้โดยกำรทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ ำยบริ หำรว่ำสอดคล้องตำมลักษณะกำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์หรื อไม่ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯโดยกำรเปรี ยบเทียบ
ข้อสมมติดงั กล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอกของบริ ษทั ฯ รวมถึงเปรี ยบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอดีตกับผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริ งเพือ่ ประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรกระแส
เงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำว และพิจำรณำอัตรำคิดลดที่ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยกำร
วิเครำะห์ตน้ ทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของบริ ษทั ฯและของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบกำรคำนวณ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดงั กล่ำวตำมแบบจำลองทำงกำรเงิน และพิจำรณำผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนโดยเฉพำะอัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตของรำยได้
ในระยะยำว
ข้ อมูลอื่น
ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรำยงำนนั้น ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจำปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขำ้ พเจ้ำ
ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำม
ขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่น
มีกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำต้องสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเพือ่ ให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลดำเนินกำรแก้ไข
ข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ฝ่ ำยบริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพือ่ ให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กำรดำเนินกำรต่อเนื่องเว้นแต่ฝ่ำยบริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง


ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่ จะ
เกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อควำมเสี่ยง
เหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสูงกว่ำ
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซง
กำรควบคุมภำยใน
4



ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ฝ่ำยบริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ ำยบริ หำร



สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของฝ่ ำยบริ หำรและ
จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนทีม่ ีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ทอี่ ำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนทีม่ ีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุ
ให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง



ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยว่ำงบกำรเงินแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร



ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพือ่ แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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จำกเรื่ องที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พจิ ำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญมำกที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว
หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ
กำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กฤษดำ เลิศวนำ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษทั ศรีวชิ ั ยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

7
8
9

111,555,317
317,396,415
49,750,874
13,368,414
492,071,020

83,656,509
254,507,301
49,953,690
10,526,045
398,643,545

33,513,427
148,308,551
15,465,949
2,335,305
199,623,232

13,334,675
102,076,355
14,172,468
1,973,333
131,556,831

10
11

3,889,400
40,500,000
1,144,567,357
187,605,418
64,863,745
11,085,903
44,115,727
1,496,627,550
1,988,698,570

3,850,300
40,500,000
1,112,426,519
145,497,492
64,863,745
10,097,323
39,064,623
1,416,300,002
1,814,943,547

410,999,916
40,500,000
742,676,378
1,821,725
31,553,366
1,227,551,385
1,427,174,617

410,999,916
40,500,000
738,940,763
1,651,569
25,261,378
1,217,353,626
1,348,910,457

12
13
14
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ศรีวชิ ั ยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเจ้าหนี้ค่าหุ ้นที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ค่าหุ ้น - สุทธิ จากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิ จากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

15
16

108,000,000
317,974,572

9,175,467
345,446,233

100,000,000
113,713,596

122,945,842

11

4,468,339

4,235,393

4,468,339

4,235,393

17

97,104,952

77,518,000

81,755,322

73,560,000

18

7,363,969
12,640,295
3,590,170
551,142,297

8,120,947
4,843,118
3,000,740
452,339,898

1,098,774
4,368,523
1,132,661
306,537,215

2,248,628
2,362,566
1,112,300
206,464,729

11

32,470,946

36,939,285

32,470,946

36,939,285

17

189,524,808

216,444,000

129,690,438

184,590,000

18
19
22

2,695,356
28,766,375
9,141,862
3,326,287
265,925,634
817,067,931

6,700,664
26,043,128
9,937,272
3,294,510
299,358,859
751,698,757

608,652
7,813,806
5,239,036
175,822,878
482,360,093

640,535
6,865,884
5,445,016
234,480,720
440,945,449

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ศรีวชิ ั ยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 570,666,666 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 570,665,433 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

570,666,666

570,666,666

570,666,666

570,666,666

570,665,433
37,938,115

570,665,433
37,938,115

570,665,433
37,938,115

570,665,433
37,938,115

36,199,441
506,159,574
18,669,496
1,169,632,059

30,932,973
403,422,119
18,669,496
1,061,628,136

36,199,441
300,011,535
944,814,524

30,932,973
268,428,487
907,965,008

1,998,580
1,171,630,639
1,988,698,570
-

1,616,654
1,063,244,790
1,814,943,547
-

944,814,524
1,427,174,617
-

907,965,008
1,348,910,457
-

บริษทั ศรีวชิ ัยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

11

22

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
รายการที่ จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
19
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
22
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
กำรแบ่ งปั นกำไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
กำรแบ่ งปั นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

2561

2560

2,246,686,151
12,559,498
2,259,245,649

1,962,081,344
12,395,040
1,974,476,384

895,086,088
48,074,918
5,507,569
948,668,575

799,475,593
54,418,156
2,780,090
856,673,839

1,710,129,501
67,068,719
244,766,125
2,021,964,345
237,281,304
(20,675,445)
216,605,859
(39,488,078)
177,117,781

1,531,956,270
58,682,254
215,076,753
1,805,715,277
168,761,107
(18,966,283)
149,794,824
(24,111,795)
125,683,029

680,679,781
23,918,460
108,685,647
813,283,888
135,384,687
(17,087,032)
118,297,655
(12,968,289)
105,329,366

604,528,119
21,532,326
98,245,947
724,306,392
132,367,447
(17,177,948)
115,189,499
(10,077,643)
105,111,856

-

(6,997,140)
1,399,041

-

(3,529,313)
705,862

-

(5,598,099)
(5,598,099)

-

(2,823,451)
(2,823,451)

177,117,781

120,084,930

105,329,366

102,288,405

176,483,773

125,275,785

105,329,366

105,111,856

634,008
177,117,781

407,244
125,683,029

176,483,773

119,689,312

105,329,366

102,288,405

634,008
177,117,781

395,618
120,084,930

0.31

0.22

0.18

0.18
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ศรีวชิ ัยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับหนี้ สูญและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
การปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
กลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

216,605,859

149,794,824

118,297,655

115,189,499

132,158,241
(177,219)

112,524,825
(755,625)

53,604,141
(177,219)

47,585,789
(650,457)

46,060
(609,101)
457,879
2,664,159
3,375,247
(429,879)
20,675,445

(17,268)
222,451
548,693
3,019
(63,000)
3,020,299
(466,700)
18,966,283

59,714
(1,717,500)
116,271
1,105,322
(48,074,918)
(379,340)
17,087,032

(65,270)
388,239
960,489
(54,418,156)
(149,309)
17,177,948

374,766,691

283,777,801

139,921,158

126,018,772

(62,711,895)
156,756
(2,842,369)
230,753

(15,497,087)
(10,141,288)
(5,707,619)
2,491,041

(46,054,977)
(1,353,195)
(361,972)
(260,960)

6,986,921
(2,731,084)
(1,348,135)
(108,040)

2,283,076
283,930
31,777
(346,500)
311,852,219
(34,496,702)
429,879
277,785,396

23,580,560
246,188
(2,132,574)
(1,264,600)
275,352,422
(29,537,811)
516,370
246,330,981

1,282,493
20,361
(157,400)
93,035,508
(11,338,468)
149,203
81,846,243

4,300,989
181,110
(724,000)
132,576,533
(9,087,292)
149,309
123,638,550

บริษทั ศรีวชิ ัยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
จ่ายชาระเจ้าหนี้ ค่าซื้ อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระเจ้าหนี้ สิทธิ การเช่า
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จ่ายชาระเจ้าหนี้ ค่าหุ้น
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลแก่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้ อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
ซื้ อยานพาหนะโดยการทาสัญญาเช่าการเงิน
สิ ทธิการเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
จัดประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ ทธิ การเช่า
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ ออุปกรณ์เป็ นอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

-39,100
(140,681,284)
(52,834,783)
(28,529,746)
(1,077,475)
(9,446,067)
609,150
(6,956,454)
(4,235,393)
(2,264,607)
(245,455,759)

-100,000
(139,695,938)
(30,710,286)
(15,612,911)
(434,918)
(10,504,539)
254,652
(6,711,065)
(5,193,436)
(1,306,565)
(210,015,006)

230,137
(59,483,263)
(15,855,744)
(8,655,551)
48,074,918
15,601,186
(2,862,220)
(4,235,393)
(2,264,607)
(29,450,537)

(39,776,722)
(3,902,187)
(10,003,073)
54,418,156
(3,196,520)
(5,193,436)
(1,306,565)
(8,960,347)

98,824,533
73,330,000
(80,662,240)
(9,876,427)
(68,023,220)

9,175,467
36,170,000
(86,068,000)
(10,047,928)
(62,349,911)

100,000,000
30,000,000
(76,704,240)
(2,716,801)
(68,022,158)

(73,560,000)
(2,839,559)
(62,354,900)

(252,082)
(17,771,393)
(4,430,829)
27,898,808
83,656,509
111,555,317
-

(261,844)
(16,865,878)
(130,248,094)
(93,932,119)
177,588,628
83,656,509
-

(14,773,755)
(32,216,954)
20,178,752
13,334,675
33,513,427
-

(15,814,036)
(154,568,495)
(39,890,292)
53,224,967
13,334,675
-

21,972,325
4,407,500
1,795,762

53,912,258
8,084,000
-

4,968,707
1,401,000
-

15,855,744
2,306,000
-

26,027,770
6,509,225

23,310,328
7,336,191

3,016,211

3,066,604

บริ ษทั ศรีวชิ ั ยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนไปเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
570,665,433
26
20
570,665,433

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
37,938,115
37,938,115

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนไปเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

570,665,433
570,665,433

37,938,115
37,938,115

26
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
การเปลี่ยนแปลงใน
ส่ วนของผูม้ ี
กาไรสะสม
ผลต่างจากการ ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
รวม
รวม
ส่ วนได้เสี ยที่
จัดสรรแล้ว
รวมกิจการภายใต้
ที่ไม่ส่งผลให้
องค์ประกอบอื่น ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่มีอานาจควบคุม
รวม
- สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร การควบคุมเดียวกัน สู ญเสี ยการควบคุม ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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
125,275,785
125,275,785
407,244
125,683,029
(5,586,473)
(5,586,473)
(11,626)
(5,598,099)
119,689,312
119,689,312
395,618
120,084,930
(62,773,196)
(62,773,196)
(261,844)
(63,035,040)
5,255,593
(5,255,593)
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
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
176,483,773
176,483,773
634,008
177,117,781
176,483,773
176,483,773
634,008
177,117,781
(68,479,850)
(68,479,850)
(252,082)
(68,731,932)
5,266,468
(5,266,468)
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
-

บริษทั ศรีวชิ ัยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนไปเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนไปเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

26
20

26
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
570,665,433
570,665,433

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
37,938,115
37,938,115

570,665,433
570,665,433

37,938,115
37,938,115

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
25,677,380
234,168,871
105,111,856
(2,823,451)
102,288,405
(62,773,196)
5,255,593
(5,255,593)
30,932,973
268,428,487
30,932,973
5,266,468
36,199,441

268,428,487
105,329,366
105,329,366
(68,479,850)
(5,266,468)
300,011,535

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
868,449,799
105,111,856
(2,823,451)
102,288,405
(62,773,196)
907,965,008
907,965,008
105,329,366
105,329,366
(68,479,850)
944,814,524
-

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ศรี วิชัยเวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัทฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมี ภูมิ ลำเนำ
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวชิ ำชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิน ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิน ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น
ฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงิ น นี้ ได้จ ัด ท ำขึ้ น โดยใช้เกณฑ์รำคำทุ น เดิ ม เว้น แต่ จ ะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำ งอื่ น ในนโยบำย
กำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

ข)

งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั ศรี วิชยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุ รกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

บริ ษทั สำยวิชยั พัฒนำ จำกัด
บริ ษทั ศรี สำครเวชวิวฒั น์ จำกัด
บริ ษทั โรงเรี ยน ศรี วชิ ยั อำชีวศึกษำ จำกัด
บริ ษทั สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จำกัด

ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
ประกอบกิจกำรโรงเรี ยนอำชีวศึกษำ
ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ ้น
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
99.43
99.43
99.56
99.56
99.98
99.98
100.00
100.00

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสัง่ กำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
1

ค)

บริ ษ ัท ฯน ำงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่ ว นั ที่ บ ริ ษ ัท ฯ
มีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยได้จ ัด ท ำขึ้ น โดยใช้น โยบำยกำรบัญ ชี ที่ ส ำคัญ เช่ น เดี ย วกัน กับ
ของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออก
จำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุน และสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไ ม่ไ ด้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สำหรับงบ
กำรเงินที่มี รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถื อ ปฏิบ ัติ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำ
ถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงิน ที่ มี รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและ
กำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำว
ส่ วนใหญ่ จะไม่ มี ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญต่ อ งบกำรเงิน เมื่ อ น ำมำถื อ ปฏิ บ ัติ อย่ำงไรก็ ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้ จำกสั ญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้น
สัญ ญำที่ อ ยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ อื่ น มำตรฐำนฉบับ นี้ ได้ก ำหนดหลัก กำร
5 ขั้น ตอนส ำหรับ กำรรับ รู ้รำยได้ที่ เกิ ดขึ้ น จำกสัญ ญำที่ ท ำกับลู ก ค้ำ โดยกิ จ กำรจะรับ รู ้รำยได้ใน
จำนวนเงินที่สะท้อ นถึ งสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ ยนสิ นค้ำหรื อ
บริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและ
เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
ปั จ จุ บ ัน ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยอยู่ร ะหว่ ำงกำรประเมิ น ผลกระทบที่ อ ำจมี ต่ อ
งบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำง
กำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
3

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำร
วัดมูลค่ำเครื่ อ งมือทำงกำรเงินด้วยมู ลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิ จกำร (Business
Model) หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อ ยค่ำของเครื่ องมือ ทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึ งกำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือ ทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่ ม นี้ มี ผลบังคับใช้ จะท ำให้ม ำตรฐำนกำรบัญ ชี กำรตี ควำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี และแนวปฏิ บ ัติ
ทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิน
ในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำ
และค่ำห้อ งพัก และจะบันทึกเป็ นรำยได้เมื่ อ ได้ขำยยำหรื อ เมื่ อ ได้ให้บริ กำรแล้ว ยกเว้นรำยได้จำก
กำรประกอบกิ จกำรที่ไ ด้จำกสำนักงำนประกัน สังคมและส ำนักงำนหลัก ประกัน สุ ขภำพแห่ งชำติ
ที่จะรับรู ้รำยได้ตำมอัตรำเหมำจ่ำยและอัตรำควำมรุ นแรงของโรคต่อจำนวนผูป้ ระกันตนที่ข้ นึ ทะเบียน
กับทำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็จของงำน
รายได้ ค่าเล่ าเรี ยนและรายได้ ค่าเอกสารประกอบการเรี ยน
รำยได้ค่ำเล่ำเรี ยนและรำยได้ค่ำเอกสำรประกอบกำรเรี ยนรับรู ้เป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของหลักสูตร
รายได้ ค่าเช่ า
รำยได้ค่ำเช่ำรับรู ้เป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของกำรให้เช่ำและตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
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เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงิน สดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงินสด หมำยถึ ง เงิน สดและเงิน ฝำกธนำคำร และเงิน ลงทุ น ระยะสั้น
ที่มีสภำพคล่ องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่ เกิ น 3 เดือ นนับจำกวันที่ได้มำและไม่ มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลู กหนี้ กำรค้ำแสดงมู ล ค่ ำตำมจำนวนมู ล ค่ ำสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ บริ ษทั ฯบัน ทึ กค่ ำเผื่อ หนี้ ส งสัยจะสู ญ
สำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 ยำ เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ
ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมู ลค่ำรำคำตำมรำคำทุน (วิธีถวั เฉลี่ย) หรื อ มูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือ เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดง
ในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อ มรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ คำนวณจำกรำคำทุ น ของสิ น ทรัพ ย์โ ดยวิธี เส้น ตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

20, 40 และ 50 ปี
5, 20 ปี
2 - 10 ปี
3, 5 ปี
5, 10 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
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ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อ
คำดว่ำจะไม่ ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำร
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.7 สิ ทธิกำรเช่ ำ
บริ ษทั ย่อยบันทึกมู ลค่ำเริ่ มแรกของสิ ทธิ กำรเช่ ำด้วยค่ำธรรมเนี ยมกำรโอนสิ ทธิในกำรเช่ำที่จ่ำยเพื่อ
ให้ได้มำซึ่ งสิ ทธิในกำรเช่ำที่ดินและค่ำใช้จ่ำยในกำรก่ อสร้ำงอำคำรบนที่ดินเช่ำตำมสัญญำเช่ ำที่ดิน
และสิทธิในกำรเช่ำอำคำร
สิ ทธิกำรเช่ ำแสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม และค่ำเผื่อ กำรด้อยค่ำของสิ น ทรัพ ย์
(ถ้ำมี ) ค่ ำ ตัด จ ำหน่ ำยค ำนวณจำกรำคำทุ น ของสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำโดยวิธี เส้น ตรงตำมระยะเวลำที่ ร ะบุ
ในสัญญำเช่ำที่ดิน ค่ำตัดจำหน่ำยรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับค่ำก่อสร้ำงอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงบนที่ดินเช่ำ
4.8 ค่ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯบัน ทึ กมู ล ค่ำเริ่ ม แรกของค่ ำควำมนิ ยมในรำคำทุ น ซึ่ งเท่ ำกับ ต้น ทุ น กำรรวมธุ ร กิ จส่ ว นที่
สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มำสู งกว่ำ
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) และจะทดสอบกำรด้อยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
เพื่อ วัตถุ ประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อ ยค่ำ บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่ำควำมนิ ยมที่เกิ ดขึ้นจำกกำรรวม
กิจกำรให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิม่ ขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร
และบริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่
ละรำยกำร หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนและบริ ษทั ฯไม่สำมำรถกลับ
บัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต
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4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อ กิ จกำรที่เกี่ ยวข้อ งกัน กับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ย หมำยถึ ง บุ คคลหรื อ กิ จกำรที่ มี อ ำนำจ
ควบคุมบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อ กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบุคคลหรื อ กิจกำรที่มีสิทธิอ อกเสี ยงโดย
ทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ มซึ่ งทำให้มีอิ ทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ย ผูบ้ ริ หำร
สำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.10 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญ ญำเช่ ำที่ดิ น อำคำรและอุ ปกรณ์ ที่ค วำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่
ได้โ อนไปให้ กับ ผูเ้ ช่ ำถื อ เป็ นสัญ ญำเช่ ำ กำรเงิน สั ญ ญำเช่ ำ กำรเงิน จะบัน ทึ ก เป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุ น
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แล้วแต่มูล ค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สิ น
ระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์
ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถื อเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.11 กำรด้ อยค่ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สินทรัพย์ดงั กล่ำว
อำจด้อ ยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษ ัทย่อ ยรับรู ้ขำดทุน จำกกำรด้อ ยค่ำเมื่ อ มู ล ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ คืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยุติ ธ รรมหั ก ต้น ทุ น ในกำรขำยของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ มู ล ค่ ำ จำกกำรใช้สิ นทรั พ ย์แ ล้ ว แต่ ร ำคำใด
จะสูงกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.12 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ั ท ฯ บริ ษัท ย่อ ยและพนั ก งำนได้ ร่ ว มกั น จัด ตั้ง กองทุ น ส ำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้ ว ย
เงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของ
กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ได้แ ยกออกจำกสิ น ทรัพ ย์ข องบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย เงิน ที่ บ ริ ษ ัท ฯและ
บริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ั ท ย่อ ยมี ภ ำระส ำหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ ำ ยให้ แ ก่ พ นั ก งำนเมื่ อ ออกจำกงำน
ตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อ ยคำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ห ลังออกจำกงำนของพนักงำน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระ
ได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.13 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อ ยจะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สิ นไว้ในบัญชี เมื่ อ ภำระผูกพัน ซึ่ งเป็ นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ ในอดี ตได้เกิ ดขึ้น แล้ว และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อ นข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ย
จะเสี ยทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่ วยงำนจัดเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก ภำษี เงิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ ำงชั่ว ครำวระหว่ำ งรำคำ
ตำมบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำนกับ ฐำนภำษี ข องสิ น ทรั พ ย์
และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยรับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษี
ทุกรำยกำร แต่รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้ง
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จะมี ก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ำกผลแตกต่ ำ งชั่ ว ครำวที่ ใ ช้หั ก ภำษี
และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรั บลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยจะไม่มี กำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ทั้งหมดหรื อบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้อ งใช้ดุ ลยพินิ จ
และกำรประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนเสมอ กำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน ผลที่ เกิ ด ขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุล ยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
รำยได้ ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค้ำงรับ
รำยได้ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์คำ้ งรับเป็ นรำยได้ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์ที่ยงั ไม่ได้รับจำกสำนักงำน
ประกันสังคมและสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่ งชำติ ซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สำมำรถทรำบ
จำนวนเงินที่จะได้รับแน่ นอน ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงได้ประมำณกำรรำยได้คำ้ งรับ
ดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขตำมที่กำหนดโดยหน่ วยงำนดังกล่ำว และจำกจำนวนเงิน
ที่ได้รับจริ งครั้งล่ำสุดควบคู่ไปกับภำวะกำรณ์ในปั จจุบนั
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์ แ ละมู ล ค่ำคงเหลื อ เมื่ อ เลิ กใช้งำนของอำคำรและอุ ปกรณ์ และต้อ งทบทวนอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อ ยค่ำหำกคำดว่ำมู ลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมู ล ค่ำตำมบัญชีของ
สิ น ทรัพ ย์น้ ัน ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพินิ จที่เกี่ ยวข้อ งกับ กำรคำดกำรณ์ รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์น้ นั
ค่ำควำมนิยม
ในกำรบัน ทึ ก และวัด มู ล ค่ ำ ของค่ ำ ควำมนิ ย ม ณ วัน ที่ ไ ด้ม ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อ ยค่ ำ
ในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งประมำณกำรกระแสเงิน สดที่ ค ำดว่ำจะได้รั บ ในอนำคตจำก
สิ น ทรัพ ย์ หรื อ หน่ วยของสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดเงิ น สด รวมทั้งกำรเลื อ กอัต รำคิ ด ลดที่ เหมำะสม
ในกำรคำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมี ห นี้ สินที่อ ำจจะเกิ ดขึ้นจำกกำรถู กฟ้ องร้อ งเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิ จ
ในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ำยกำรธุ รกิ จ ที่ สำคัญ กับ บุ คคลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ยวข้อ งกัน
รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อ นไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
2561
2560

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล

-

-

11

6

ขำยอุปกรณ์
เงินปันผลรับ

-

-

15
48

54

ค่ำรักษำพยำบำลจ่ำย

-

-

33

25

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล

1

1

-

-

รำคำตำมกำรให้บริ กำร
ลูกค้ำทัว่ ไปหักส่ วนลด
รำคำตลำด
ตำมมติที่ประชุมใหญ่
สำมัญผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ย่อย
รำคำตำมกำรให้บริ กำร
ลูกค้ำทัว่ ไปหักส่ วนลด
รำคำตำมกำรให้บริ กำร
ลูกค้ำทัว่ ไปหักส่ วนลด

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

3,301
3,301

1,005
1,005

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

699
699

165
165

4,590
29
4,619

9,293
42
9,335
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

3,295
3,295

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

3,295
3,295

-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ำงของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 และ 2560 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จำกัด

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
-

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี
10,000
10,000

ลดลง
ระหว่ำงปี
(10,000)
(10,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกูย้ มื
บริ ษทั ศรี สำครเวชวิวฒั น์ จำกัด
รวม

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
-

เพิม่ ขึ้น
ระหว่ำงงวด
5,000
5,000

ลดลง
ระหว่ำงงวด
(5,000)
(5,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นคิด
ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำมและไม่มีหลักประกัน
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
36,281
31,777
7
7
36,288
31,784

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
25,905
22,700
7
7
25,912
22,707

งบกำรเงินรวม
2561
2560
4,946
2,561
106,609
81,096
111,555
83,657

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,541
815
31,972
12,520
33,513
13,335

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี อ ัตรำ
ดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.875 ต่อปี )
8.

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1,273

708

-

-

1,252
503
268
3,296

241
51
1,000
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
รำยได้ประกันสังคมค้ำงรับ
รำยได้ประกันสุ ขภำพแห่ งชำติคำ้ งรับ
รำยได้คำ้ งรับอื่น
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

9.

143,432

141,521

59,156

50,100

56,674
4,831
1,686
394
207,017
(17)
207,000
207,000

33,328
4,957
1,042
250
181,098
(194)
180,904
180,904

20,250
1,840
466
204
81,916
(17)
81,899
85,195

9,028
2,629
200
194
62,151
(194)
61,957
62,957

-

-

5
5

5
5

7,411

2,576

1,551

1,052

80,654
13,680
8,651
110,396
110,396
317,396

45,016
13,381
12,630
73,603
73,603
254,507

58,944
2,614
63,109
63,114
148,309

34,765
3,297
39,114
39,119
102,076

ยำ เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
ยำและเวชภัณฑ์
วัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์
วัสดุส้ิ นเปลืองทัว่ ไป
รวม

2561
25,423
22,095
2,566

2560
28,507
19,210
2,524

50,084

50,241

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(227)
(244)
(97)
(43)
(9)
(333)

(287)

ยำ เวชภัณฑ์และ
วัสดุคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
25,196
28,263
21,998
19,167
2,557
2,524
49,751

49,954
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(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
ยำและเวชภัณฑ์
วัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์
วัสดุส้ิ นเปลืองทัว่ ไป
รวม

2561
11,112
3,956
543

2560
10,558
3,219
481

15,611

14,258

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(114)
(75)
(31)
(11)
(145)

(86)

ยำ เวชภัณฑ์และ
วัสดุคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
10,998
10,483
3,925
3,208
543
481
15,466

14,172

ในระหว่ำงปี ปั จจุบ ัน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยบันทึ กกำรปรับลดรำคำทุ นของยำ เวชภัณฑ์และวัสดุ
คงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ เป็ นจำนวน 0.7 ล้ำนบำท (2560: 0.6 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ:
0.4 ล้ำนบำท 2560: 0.3 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุน กิจกำรโรงพยำบำล และมีกำร
กลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็ นจำนวน 0.7 ล้ำนบำท (2560: 0.6 ล้ำนบำท)
(เฉพำะบริ ษทั ฯ: 0.3 ล้ำนบำท 2560: 0.4 ล้ำนบำท) โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของยำ เวชภัณฑ์และวัสดุ
คงเหลือที่รบั รู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี
10. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือ นี้ คือ เงิน ฝำกธนำคำรซึ่ งบริ ษทั ย่อ ยแห่ งหนึ่ งได้นำไปค้ ำประกันหนังสื อค้ ำประกัน ที่
ธนำคำรออกให้ในนำมของบริ ษทั ย่อย
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั สำยวิชยั พัฒนำ จำกัด
บริ ษทั ศรี สำครเวชวิวฒั น์ จำกัด
บริ ษทั โรงเรี ยน ศรี วิชยั
อำชีวศึกษำ จำกัด
บริ ษทั สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค
จำกัด
รวม

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2561
2560

สัดส่วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
99.43
99.43
99.56
99.56

2561

2560

(หน่วย: พันบำท)
เงินปั นผล
ที่บริ ษทั ฯรับระหว่ำงปี
2561
2560

159,526
108,506

159,526
108,506

34,900
11,852

34,304
14,814

รำคำทุน

150,000
99,200

150,000
99,200

100

100

99.98

99.98

100

100

900

800

9,000

9,000

100.00

100.00

142,868

142,868

423

4,500

411,000

411,000

48,075

54,418

บริ ษทั ฯทำสัญญำที่จะชำระรำคำค่ำซื้อ บริ ษทั สำมแยกไฟฉำย โพลีคลีนิค จำกัด ซึ่งค้ำงชำระจำนวน 58.5 ล้ำนบำท
เป็ นงวดรำยปี จำนวน 9 งวด งวดละ 6.5 ล้ำนบำท เริ่ มตั้งแต่ปี 2559
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12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)
อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จัดประเภท
จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จัดประเภท
จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
จัดประเภท
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
จัดประเภท
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
กำรแพทย์

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ติดตั้งและ
ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

348,220
22,844
371,064
371,064

855,648
4,371
9,234
(10,345)
31,205
890,113
5,022
(19,528)
(1,013)
16,557
891,151

446,625
95,341
(17,673)
7,039
531,332
58,223
(12,533)
4,090
581,112

246,536
30,384
(8,834)
713
268,799
22,241
(6,083)
336
285,293

88,123
8,239
(2,014)
4,169
98,517
5,340
(2,507)
6,223
107,573

1,038
70,693
(43,126)
28,605
82,744
(7,200)
(27,206)
76,943

1,986,190
209,028
32,078
(38,866)
2,188,430
173,570
(26,728)
(22,136)
2,313,136

-

455,965
8,768
26,687
(9,716)
481,704
(700)
23,315
(1,006)
503,313

283,153
48,932
(17,540)
314,545
59,511
(12,340)
361,716

210,011
17,290
(8,669)
218,632
21,001
(5,831)
233,802

51,766
11,271
(1,915)
61,122
11,117
(2,501)
69,738

-

1,000,895
8,768
104,180
(37,840)
1,076,003
(700)
114,944
(21,678)
1,168,569
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(หน่วย: พันบำท)

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
กำรแพทย์

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ติดตั้งและ
ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

371,064

408,409

216,787

50,167

37,395

28,605

1,112,427

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

371,064

387,838

219,396

51,491

37,835

76,943

1,144,567

2560 (86 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

104,180

2561 (94 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

114,944
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(หน่วย: พันบำท)

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
ติดตั้งและ
กำรแพทย์
เครื่ องใช้สำนักงำน ยำนพำหนะ

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
286,127
573,771
156,245
63,942
ซื้ อเพิ่ม
1,905
17,225
13,212
ตัดจำหน่ ำย
(1,081)
(3,535)
(4,494)
8,389
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
286,127
582,984
169,935
72,660
ซื้ อเพิม่
3,458
17,232
5,834
จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ำย
(1,012)
(24,067)
(2,126)
13,463
โอนเข้ำ (ออก)
286,127
598,893
163,100
76,368
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
227,215
85,955
49,336
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
17,324
19,765
7,055
(918)
(3,447)
(4,390)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
243,621
102,273
52,001
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
17,603
21,323
8,712
(1,005)
(10,144)
(2,061)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
260,219
113,452
58,652
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
286,127
339,363
67,662
20,659
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
286,127
338,674
49,648
17,716
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
2560 (38 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)
2561 (40 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ติดตั้งและ
ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

25,433
5,874
(631)
30,676
1,406
(2,893)
29,189

736
22,789
(8,389)
15,136
40,939
(13,463)
42,612

1,106,254
61,005
(9,741)
1,157,518
68,869
(30,098)
1,196,289

18,163
3,117
(598)
20,682
3,496
(2,888)
21,290

-

380,669
47,261
(9,353)
418,577
51,134
(16,098)
453,613

9,994
7,899

15,136
42,612

738,941
742,676
47,261
51,134
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ัท ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ยอดคงเหลื อ ของยำนพำหนะซึ่ งได้ม ำภำยใต้
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงินรวม 15 ล้ำนบำท (2560: 19 ล้ำนบำท)
(เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 3 ล้ำนบำท 2560: 4 ล้ำนบำท)
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ส่วนปรับปรุ งอำคำรและอุ ป กรณ์ จำนวนหนึ่ ง
ซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 586 ล้ำนบำท (2560: 527 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 150 ล้ำนบำท
2560: 131 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี จำนวนประมำณ 815 ล้ำน
บำท (2560: 741 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิ ชย์และค้ ำประกันวงเงิน
สินเชื่อของบริ ษทั ย่อย (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 667 ล้ำนบำท 2560: 640 ล้ำนบำท)
13. สิ ทธิกำรเช่ ำ
(หน่วย: พันบำท)

ค่ำเช่ำที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้น
จัดประเภท
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
จัดประเภท
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร ระหว่ำงก่อสร้ำง
บนที่ดินเช่ำ
บนที่ดินเช่ำ

รวม

2,073
2,073
2,073

183,501
622
9,888
194,011
4,701
26,728
3,655
229,095

200
14,991
(9,888)
5,303
25,625
(3,655)
27,273

185,774
15,613
201,387
30,326
26,728
258,441

1,811
70
1,881
70
1,951

46,503
7,506
54,009
700
14,176
68,885

-

48,314
7,576
55,890
700
14,246
70,836
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(หน่วย: พันบำท)

ค่ำเช่ำที่ดิน

งบกำรเงินรวม
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร ระหว่ำงก่อสร้ำง
บนที่ดินเช่ำ
บนที่ดินเช่ำ

รวม

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

192

140,002

5,303

145,497

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี

122

160,210

27,273

187,605

2560 (6 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

7,576

2561 (12 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

14,246

สิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ รวมถึ ง ค่ ำธรรมเนี ย มกำรโอนสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำที่ จ่ ำ ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ม ำซึ่ งสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ ที่ ดิ น
และค่ำใช้จ่ำยในกำรก่ อสร้ำงอำคำรบนที่ดินเช่ำ ซึ่ งบริ ษทั ย่อ ยแห่ งหนึ่ งได้ทำสัญญำเช่ ำที่ดินตั้งแต่
ปี 2533 และจะครบก ำหนดในปี 2563 อย่ำงไรก็ ต ำม ในระหว่ำงปี 2548 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ท ำกำรต่ อ
สัญญำจำกเดิมอีก 15 ปี โดยจะครบกำหนดในปี 2578
บริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำอำคำรกับบุคคลอื่นตั้งแต่ปี 2547 และจะครบกำหนดในปี 2569
และท ำสัญ ญำเช่ ำอำคำรกับ บุค คลที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ตั้งแต่ปี 2559 และจะครบกำหนดในปี 2570 โดย
บริ ษทั ย่อยได้นำสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง ซึ่งมีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 เป็ นจำนวนเงินรวม 31 ล้ำนบำท (2560: ไม่ มี) ไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ ที่ได้รับ
จำกธนำคำรพำณิ ชย์ของบริ ษทั ย่อย
14. ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้อธุรกิจจำนวน 65 ล้ำนบำทในบริ ษทั สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จำกัด (บริ ษทั
ย่อย) นั้นประกอบไปด้วยโอกำสทำงธุรกิจจำกกำรได้มำซึ่ งโรงพยำบำลที่พร้อมดำเนิ นธุรกิจได้ทนั ที
ตั้งแต่วนั ที่ซ้ือธุรกิจและโอกำสกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
บริ ษทั ฯพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์ โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับอ้ำงอิงจำกประมำณกำร
ทำงกำรเงินซึ่งได้รับอนุมตั ิจำกฝ่ ำยบริ หำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดังกล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี
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ข้อสมมติที่สำคัญในกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
บริ ษทั สำมแยกไฟฉำย
โพลีคลีนิค จำกัด
2.5
11.7

อัตรำกำรเติบโต
อัตรำกำรคิดลด

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตจำกผลประกอบกำรในอดีตและกำรคำดกำรณ์ กำร
เติบโตของตลำด และอัตรำคิดลดเป็ นอัตรำที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงพยำบำล
ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำแล้วเชื่อว่ำค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรซื้อธุรกิจไม่เกิดกำรด้อยค่ำ
15.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
MOR ถึง MOR+1
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 3.10% - 5.70%
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
9,175
108,000
108,000
9,175

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
100,000
100,000
-

เงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงของบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่งและค้ ำประกันโดยบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและกรรมกำรของบริ ษทั ฯ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกธนำคำรพำณิ ชย์ค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองส่ วนหนึ่ งของที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
และสิทธิกำรเช่ำของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง และค้ ำประกันโดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งและกรรมกำร
ของบริ ษทั ฯ
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16. เจ้ ำหนี้กำรค้ำและเจ้ ำหนี้อื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำธรรมเนียมแพทย์คำ้ งจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2561
2560
401
135,763
149,072
298
165
63,458
78,640
42,589
41,697
75,466
75,872
317,975
345,446

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
4,590
9,293
56,030
56,686
29
42
13,483
19,459
18,430
16,551
21,152
20,915
113,714
122,946

17. เงินกู้ยืมระยะยำว

เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ)

กำรชำระคืน

บริษัท ศรีวชิ ัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหำชน)
1
MLR-1.25 ถึง MLR-1 ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2557
2
MLR-1.25 ถึง MLR-1 ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558
3
MLR-1.25 ถึง MLR-1 ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559
4
MLR-1
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559
5
MLR-1
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษำยน 2559
6
MLR-0.75
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2559
7
4.50%
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนกันยำยน 2561
บริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จำกัด
8
MLR-1
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2560
9
MLR-1
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560

5,600

12,800

5,600

12,800

26,250

41,250

26,250

41,250

30,000

45,000

30,000

45,000

22,640

31,760

22,640

31,760

10,200

17,400

10,200

17,400

89,900

109,940

89,900

109,940

26,856

-

26,856

-

12,494

14,642

-

-

36,590

21,170

-

-
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เงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ)
กำรชำระคืน
บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จำกัด
10 MLR-2.65 ถึง MLR-1.5 ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนกันยำยน 2562
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560

26,100
286,630
(97,105)
189,525

293,962
(77,518)
216,444

211,446
(81,755)
129,691

258,150
(73,560)
184,590

เงินกู้ยืมดังกล่ ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองส่ วนหนึ่ งของที่ ดิ นพร้อมสิ่ งปลู กสร้ำงของบริ ษ ัทฯและ
บริ ษทั ย่อยสองแห่ ง และสิ ทธิกำรเช่ ำของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง และค้ ำประกันโดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อ ย
แห่งหนึ่งและกรรมกำรของบริ ษทั ฯ
ภำยใต้สญ
ั ญำเงินกูข้ องบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร
ตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และกำรดำรงสัดส่ วนในกำร
ถือหุน้ บริ ษทั ย่อยโดยบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งมีวงเงินกู้ยมื ระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท้ ี่ยงั มิไ ด้เบิกใช้
เป็ นจำนวน 41 ล้ำนบำท (2560: ไม่มี)
18. หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ
จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
10,458
15,572
(399)
(750)
10,059
14,822
(7,364)
(8,121)
2,695

6,701

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,785
2,987
(77)
(98)
1,708
2,889
(1,099)
(2,248)
609

641

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้ท ำสั ญ ญำเช่ ำ กำรเงิ น กับ บริ ษ ัท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช่ ำยำนพำหนะใช้ใ นกำร
ดำเนิ นงำนของกิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 2 ถึง 5 ปี
และสัญญำเช่ำซื้ อ และสัญญำเช่ ำกำรเงินมี อตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งระหว่ำงร้อยละ 2.64 ถึ ง 5.76 ต่อ ปี
(2560: ร้ อ ยล ะ 5.03 ถึ ง 5.76 ต่ อ ปี ) (เฉ พ ำะข อ งบ ริ ษั ท ฯ : ร้ อ ยล ะ 5.15 ถึ ง 5.40 ต่ อ ปี 2560:
ร้อยละ 5.15 ถึง 5.27 ต่อปี )
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่เกิน 1 ปี
2 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
2 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้ อ/เช่ำกำรเงิน
รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ

7,680

2,778

10,458

1,154

631

1,785

(316)

(83)

(399)

(55)

(22)

(77)

7,364

2,695

10,059

1,099

609

1,708

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่เกิน 1 ปี
2 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
2 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้ อ/เช่ำกำรเงิน
รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ

8,687

6,885

15,572

2,338

649

2,987

(566)

(184)

(750)

(90)

(8)

(98)

8,121

6,701

14,822

2,248

641

2,889

19. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงิน สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่ อออกจำกงำน
แสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่ วนที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้น
จำกกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์

งบกำรเงินรวม
2561
2560
26,043
17,290

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
6,866
3,100

2,580
786

2,361
712

881
215

794
185

9

(53)

9

(18)
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
ส่ วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
จัดประเภทเป็ นสำรองผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

-

1,204

-

92

(305)
(347)
28,766

2,886
2,907
(1,264)
26,043

(157)
7,814

803
2,634
(724)
6,866

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ ในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
ต้นทุนกิจกำรโรงพยำบำล
2,225
1,987
737
647
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
1,150
1,033
368
314
รวมค่ำใช้ จ่ำยที่รับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
3,375
3,020
1,105
961
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ
เป็ นจ ำนวนประมำณ 2 ล้ ำ นบำท (เฉพำะของบริ ษ ัท ฯ: จ ำนวน 0.4 ล้ ำ นบำท) (2560: จ ำนวน
0.7 ล้ำนบำท เฉพำะของบริ ษทั ฯ: จำนวน 0.2 ล้ำนบำท)
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมำณ 11 ถึง 17 ปี (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 12 ปี ) (2560: 11 ถึ ง
17 ปี เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 12 ปี )

25

สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.20 - 4.30
4.20 - 4.30
4.30
4.30
5.00
5.00
5.00
5.00

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึ้นกับช่วงอำยุ)
0.00 - 30.00

0.00 - 30.00

0.00 - 25.00

0.00 - 25.00

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อ มูล ค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ร้อยละของกำร
เปลี่ยนแปลงต่อปี
อัตรำคิดลด
1.00
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
1.00
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงำน
20.00

ร้อยละของกำร
เปลี่ยนแปลงต่อปี
อัตรำคิดลด
1.00
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
1.00
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงำน
20.00

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(2,727)
3,204
(810)
956
3,713
(3,195)
1,093
(935)
(3,876)

5,273

(1,349)

1,912

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(2,597)
3,060
(754)
894
3,244
(2,798)
941
(806)
(3,388)

4,576

(1,173)

1,652

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผ่ำนร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงำนฉบับ ใหม่ น้ ี ก ำหนดอัต รำค่ำชดเชยเพิ่มเติ มกรณี น ำยจ้ำงเลิ กจ้ำง ส ำหรับลู กจ้ำงซึ่ งท ำงำน
ติด ต่ อ กัน ครบ 20 ปี ขึ้ น ไปให้มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ ำชดเชยไม่ น้ อ ยกว่ำค่ ำจ้ำงอัต รำสุ ด ท้ำย 400 วัน กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมี
ผลกระทบให้บ ริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ห นี้ สิ นส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนัก งำนเพิ่ม ขึ้ น
8 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 2 ล้ำนบำท) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยจะบันทึกผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดที่
กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
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20. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บ ทบัญ ญัติ ข องมำตรำ 116 แห่ ง พระรำชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัท ฯ
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
หั ก ด้ว ยยอดขำดทุ น สะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนกว่ำ ทุ น ส ำรองนี้ จะมี จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ำ ร้ อ ยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
21. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
เงินเดือนและค่ำแรงและ
ผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำธรรมเนียมแพทย์
ค่ำรักษำพยำบำลส่งต่อ
ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป

685,100
132,158
456,447
144,906
341,033

618,097
112,525
412,595
129,214
295,387

288,584
53,604
172,753
88,429
118,024

253,091
47,586
158,243
74,529
103,212

22. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

41,272

25,783

13,344

10,224

(1,784)

(1,671)

(376)

(146)

39,488

24,112

12,968

10,078
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จำนวนภำษี เงิน ได้ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ วนของก ำไรขำดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ น ส ำหรั บ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย

-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

1,399

-

706

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
118,298
115,189

2561
216,606

2560
149,795

ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 0 ถึง 15

ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 0 ถึง 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

43,244

29,832

23,660

23,038

1,525
(5,281)
(3,756)

881
(6,601)
(5,720)

619
(9,615)
(1,696)
(10,692)

459
(10,884)
(2,535)
(12,960)

39,488

24,112

12,968

10,078
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผือ่ ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเสื่อมคุณภำพ
กำรรับรู้ค่ำเช่ำ
สำรองผลประโยชน์ของพนักงำน
ขำดทุนจำกกำรตีมลู ค่ำยุติธรรมสิ ทธิกำรเช่ำของ
บริ ษทั ย่อยจำกกำรซื้อธุรกิจ
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - อำคำร
กำไรจำกกำรตีมลู ค่ำยุติธรรมสิ นทรัพย์ถำวรของ
บริ ษทั ย่อยจำกกำรซื้อธุรกิจ
รวม

4
66
4,052
6,470

39
57
3,564
5,808

4
29
1,789

39
17
1,596

494
11,086

629
10,097

1,822

1,652

7,764

8,064

5,239

5,445

1,378
9,142

1,873
9,937

5,239

5,445

23. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือ หุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี

กำไรสำหรับปี (พันบำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุ้น)
กำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

งบกำรเงินรวม
2561
2560
176,484
125,276
570,665
570,665
0.31
0.22

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
105,329
105,112
570,665
570,665
0.18
0.18
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24. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนิ นกิจกำรในส่ วนงำนทำงธุรกิจหลัก คือ กำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งประกอบกิ จ กำรโรงเรี ย นอำชี ว ศึ ก ษำ ซึ่ งมี ร ำยได้ใ นจ ำนวนที่
ไม่มีนัยสำคัญ ดังนั้น รำยได้ กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนและสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ที่แสดงในงบกำรเงิน
จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงำนทำงธุรกิจหลักตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนิ นธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รำยได้และสินทรัพย์
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ งมี ร ำยได้จ ำกลู ก ค้ำ รำยใหญ่ ร ำยหนึ่ งเป็ นจ ำนวนเงิ น
ประมำณ 400 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนกำรประกอบกิ จกำรโรงพยำบำล (ปี 2560 มี รำยได้จำก
ลู ก ค้ำ รำยใหญ่ ร ำยหนึ่ งเป็ นจ ำนวนเงิ น 333 ล้ำ นบำท ซึ่ งมำจำกส่ ว นงำนกำรประกอบกิ จ กำร
โรงพยำบำล)
25. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อ ยและพนัก งำนได้ร่วมกัน จัดตั้งกองทุน ส ำรองเลี้ ยงชี พ ขึ้ น ตำมพระรำชบัญ ญัติ
กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษ ัท ย่อ ยและพนัก งำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุ น
เป็ นรำยเดื อ นในอั ต รำร้ อ ยละ 2 ของเงิ น เดื อ น กองทุ น ส ำรองเลี้ ยงชี พ นี้ บริ ห ำรโดยบริ ษ ั ท
อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำก
งำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับ รู ้เงิน สมทบดังกล่ ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 4 ล้ำนบำท (2560: 5 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษ ัทฯ:
2 ล้ำนบำท 2560: 2 ล้ำนบำท)
26. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2559

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้น
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2560

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560
เงินปันผลประจำปี 2560
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561

ที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้น
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2561

เงินปั นผลจ่ำย
(พันบำท)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ ้น
(บำท)

62,773
62,773

0.11
0.11

68,480
68,480

0.12
0.12
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27. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้
27.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี รำยจ่ำยฝ่ ำยทุน ที่เกี่ ยวข้อ งกับกำรก่ อ สร้ำงและ
ปรับปรุ งอำคำรเป็ นจำนวนเงิน 110.0 ล้ำนบำท (2560: 31.5 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษ ัทฯ: 11.5 ล้ำน
บำท 2560: 14.9 ล้ำนบำท) และเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริ กำรทำงกำรแพทย์ กำรซื้ อเครื่ องมือแพทย์
และอุปกรณ์ โรงพยำบำลเป็ นจำนวนเงิน 51.5 ล้ำนบำท (2560: 55.1 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 4.1
ล้ำนบำท 2560: 18.7 ล้ำนบำท)
27.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษั ท ฯและบริ ษ ั ท ย่ อ ยได้ เ ข้ ำ ท ำสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ นงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเช่ ำ ที่ ดิ น อำคำร
และอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 45 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี จำนวนเงิน ขั้นต่ ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ น ภำยใต้สัญ ญำเช่ ำดำเนิ นงำน
ข้ำงต้นดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

9.8
30.0
67.4

9.0
30.4
74.9

0.5
-

0.6
0.1
-

27.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสั ญญำบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรรับบริ กำรด้ำนคำปรึ กษำ กำรรักษำควำมสะอำด
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรบำรุ งรักษำเครื่ องมือแพทย์ และบริ กำรอื่น ๆ กับบริ ษทั อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตภำยใต้สญ
ั ญำ
ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นจำนวนเงินรวม 22 ล้ำนบำท (2560: 11 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 9 ล้ำนบำท
2560: 4 ล้ำนบำท)

31

27.4 กำรคำ้ ประกัน
(1) บริ ษ ัท ฯค้ ำ ประกัน วงเงิ น กู้แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งในวงเงิ น 63 ล้ำ นบำท
(2560: ไม่มี)
(2) บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ห นั งสื อ ค้ ำ ประกัน ที่ อ อกโดยธนำคำรในนำมบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ ภำระผูก พัน ทำงปฏิ บ ัติ บ ำงประกำรตำมปกติ ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ซึ่งประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2561
2560
หนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันสัญญำจ้ำงให้บริ กำร
ทำงกำรแพทย์กบั สำนักงำนประกันสังคม
หนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันสัญญำจ้ำง
ให้บริ กำรทำงกำรแพทย์กบั สำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
หนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

14

13

10

10

4
4

4
4

1

1

27.5 คดีฟ้องร้ อง
เมื่ อ วัน ที่ 25 กรกฎำคม 2561 บริ ษ ัท ฯถู ก ฟ้ องร้อ งเป็ นจำเลยร่ วมกับ แพทย์ผูท้ ำกำรรั กษำพยำบำล
(รวมจำเลยทั้งหมด 3 รำย) ให้ร่วมกันชดใช้ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงินประมำณ 20 ล้ำนบำท โดยโจทก์
กล่ ำ วอ้ำงว่ ำ แพทย์ผู ้ท ำกำรรั ก ษำพยำบำลร่ ว มกัน ท ำละเมิ ด อัน เนื่ อ งมำจำกกำรรั ก ษำพยำบำล
โดยบริ ษทั ฯในฐำนะเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จสถำนพยำบำลและเป็ นนำยจ้ำงต้อ งร่ วมรับผิดกับแพทย์
ผูท้ ำกำรรักษำพยำบำล ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและแพทย์ผทู ้ ำกำรรักษำของบริ ษทั ฯเห็นว่ำมิได้กระทำผิดตำมที่
ถูกฟ้ อง จึงได้มีกำรพิจำรณำยืน่ คำให้กำรต่อสูค้ ดี ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นขั้นตอนกระบวนพิจำรณำของศำล
ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรและที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่ำจะไม่มีผลเสี ยหำยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำก
คดีควำมดังกล่ำวจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
28. เครื่องมือทำงกำรเงิน
28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยตำมที่ นิ ย ำมอยู่ใ นมำตรฐำนกำรบัญ ชี
ฉบับ ที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อ มู ลสำหรับ เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำ เงินกูย้ มื ระยะสั้น เงินกูย้ มื ระยะยำว และหนี้ สินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมี
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สิ นเชื่ อ ที่เกี่ ยวเนื่ อ งกับลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่ น
ฝ่ ำยบริ ห ำรควบคุ ม ควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรก ำหนดให้มีน โยบำยและวิธีก ำรในกำรควบคุ ม สิ น เชื่ อ ที่
เหมำะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำร
ให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมี ฐำนของลู กค้ำที่หลำกหลำยและมี อ ยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกิ นบัญชี เงินกู้ยมื ระยะสั้น เงินกู้ยมื ระยะยำว และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงินที่มี ดอกเบี้ย
อย่ำงไรก็ตำม เนื่ อ งจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มี อตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำม
อัต รำตลำดหรื อ มี อ ัต รำดอกเบี้ ยคงที่ ซึ่ งใกล้เคี ยงกับ อัต รำตลำดในปั จ จุบ ัน ควำมเสี่ ยงจำกอัต รำ
ดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
28.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่ อ งจำกเครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิน ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัด อยู่ใ นประเภทระยะสั้ น
หรื อ มี อ ัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯและบริ ษ ัทย่อ ยจึงประมำณมู ลค่ ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มู ลค่ ำยุติ ธรรม หมำยถึ ง จำนวนเงินที่ ผูซ้ ้ื อ และผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ ยนสิ น ทรัพ ย์กัน หรื อ จ่ำยชำระ
หนี้สินในขณะที่ท้งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้
อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของ
เครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำร
วัดมูลค่ำที่เหมำะสม
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29. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพือ่ สนับสนุ นกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดย ณ วันที่
31 ธัน วำคม 2561 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ ัต รำส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น เท่ ำ กับ 0.70:1 (2560: 0.70:1) และเฉพำะ
บริ ษทั ฯมีอตั รำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.51:1 (2560: 0.48:1)
30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
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