บริ ษทั ศรี วิชยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อ ผูถ้ ือ หุ ้นของบริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิน รวมของบริ ษทั ศรี วิชัยเวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึง
กำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพือ่ ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะ
ของบริ ษทั ศรี วิชยั เวชวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภำพันธ์ 2558

2

บริษทั ศรีวชิ ัยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

7
8
9

96,686,226
192,114,808
24,771,539
4,156,027
317,728,600

143,882,561
117,446,843
23,757,722
5,399,007
290,486,133

39,632,527
120,982,924
8,995,975
474,793
170,086,219

82,455,982
65,436,694
9,265,644
693,371
157,851,691

10
11
12
13
14
22

40,500,000
23,109,827
751,047,108
133,657,797
8,368,512
21,737,609
978,420,853
1,296,149,453

23,448,743
641,512,106
139,696,358
9,161,538
19,114,671
832,933,416
1,123,419,549

268,131,802
40,500,000
574,878,603
3,924,710
887,435,115
1,057,521,334

236,415,600
437,728,041
4,691,277
678,834,918
836,686,609

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ศรีวชิ ัยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

15
6

183,253,634
-

151,012,900
-

88,382,404
2,000,000

61,409,877
-

16

73,506,000

68,496,000

25,550,000

36,000,000

17

3,266,824
5,436,230
4,898,385
270,361,073

2,995,017
4,185,121
1,618,314
228,307,352

1,606,426
5,144,119
2,637,687
125,320,636

648,754
2,866,662
458,575
101,383,868

16

179,968,000

82,074,000

160,450,000

14,600,000

17
18
22

9,077,261
11,369,233
5,674,454
206,088,948
476,450,021

2,006,877
12,497,935
5,712,613
102,291,425
330,598,777

2,536,259
4,814,951
4,164,277
171,965,487
297,286,123

876,261
4,024,385
4,390,167
23,890,813
125,274,681

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ศรีวชิ ัยเวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 570,666,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2556: หุ ้นสามัญ 535,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 570,665,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2556: หุ ้นสามัญ 535,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

19

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

570,666,666

535,000,000

570,666,666

535,000,000

570,665,433
37,938,115

535,000,000
37,938,115

570,665,433
37,938,115

535,000,000
37,938,115

16,842,669
174,509,593
18,669,496
818,625,306

12,513,422
156,437,392
34,614,609
776,503,538

16,842,669
134,788,994
760,235,211

12,513,422
125,960,391
711,411,928

1,074,126
819,699,432
1,296,149,453
-

16,317,234
792,820,772
1,123,419,549
-

760,235,211
1,057,521,334
-

711,411,928
836,686,609
-

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
1.

ข้ อมูลทั่วไป
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
28 กันยำยน 2554 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)

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

บริ ษทั สำยวิชยั พัฒนำ จำกัด
ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
บริ ษทั ศรี สำครเวชวิวฒั น์ จำกัด
ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
บริ ษทั โรงเรี ยน ศรี วชิ ยั อำชีวศึกษำ จำกัด ประกอบกิจกำรโรงเรี ยนอำชีวศึกษำ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ ้น
2557
2556
ร้อยละ
ร้อยละ
99.43
94.76
99.56
94.94
99.98
99.98

ข)

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

ค)

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

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออก
จำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

จ)

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

2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรเพื่อประโยชน์ ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตำมวิธีรำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมี ผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนำคต
มีรำยละเอียดดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) กำรนำเสนองบกำรเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญำเช่ำ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) รำยได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่ วมค้ำ
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) กำรรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวียนที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขำยและกำรด ำเนิ น งำน
ที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่วนงำนดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
ฉบับที่ 27
กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
ฉบับที่ 29
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 4
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ในส่ ว นได้เสี ยจำกกองทุ น กำรรื้ อ ถอน กำรบู ร ณะและ
กำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิ จที่ มีภำวะเงิน เฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 17
กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 18
กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีสำหรับกำรบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรับปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มี เนื้ อ หำเท่ ำเที ยมกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ระหว่ำงประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำร
ปรั บ ปรุ งถ้อ ยค ำและค ำศัพ ท์ กำรตี ค วำมและกำรให้แ นวปฏิ บ ัติ ท ำงกำรบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้ม ำตรฐำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจำนวนมำก
ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ส ำหรั บ รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ ำวได้รับ กำรปรั บ ปรุ งหรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หำเท่ ำเที ยมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ระหว่ำ งประเทศ โดยกำรเปลี่ ย นแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิ
ทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่ อ งบกำรเงิ น นี้ ในปี ที่ น ำมำตรฐำนดัง กล่ ำ วมำถื อ ปฏิ บ ัติ อย่ำ งไรก็ ต ำม มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินตำมที่กล่ ำวข้ำงต้นบำงฉบับเป็ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่มีกำรเปลี่ ยนแปลง
หลักกำรสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้ กำหนดให้กิจกำรต้องรับรู ้รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้
กิจกำรเลื อกรับรู ้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอย
รับรู ้ในกำไรขำดทุนก็ได้
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
รำยกำรกำไรขำดทุน จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัยทัน ที ในกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ ที่ 10 ก ำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ ยวกับ กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม
โดยใช้แทนเนื้ อ หำเกี่ ยวกับกำรบัญ ชีสำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิมกำหนดอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญ ชี
ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร มำตรฐำนฉบับนี้ เปลี่ ยนแปลงหลักกำร
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำว่ำผูล้ งทุนมีอำนำจกำรควบคุมหรื อไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ ผลู ้ งทุน
จะถือว่ำตนควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และตนสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึ งแม้ว่ำตนจะมี สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นหรื อ สิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวน
ว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อ ไม่และจะต้อ งนำบริ ษทั ใด
ในกลุ่มกิจกำรมำจัดทำงบกำรเงินรวมบ้ำง
ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อ ยเชื่ อ ว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ ำวจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่ วมกำรงำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่ วนได้เสี ย
ในกำรร่ วมค้ำ ซึ่ งได้ถู กยกเลิ ก ไป มำตรฐำนฉบับ นี้ กำหนดให้กิ จ กำรบัน ทึ กเงิ น ลงทุ น ในกิ จ กำร
ที่ ควบคุ ม ร่ วมกัน ที่ เข้ำนิ ย ำมของกำรร่ วมค้ำ โดยใช้วิธี ส่ วนได้เสี ย ในขณะที่ ม ำตรฐำนฉบับ ที่ 31
กำหนดให้กิจกำรสำมำรถเลือกนำเงินลงทุนในกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันมำจัดทำงบกำรเงินรวมโดยใช้
วิธีรวมตำมสัดส่วน หรื อบันทึกเป็ นเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียก็ได้
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ เสี ยในกิจกำรอื่น
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดเรื่ อ งกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่เกี่ยวข้อ งกับส่ วนได้เสี ยของกิ จกำรในบริ ษทั ย่อ ย
กำรร่ วมกำรงำน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบ
ทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับ นี้ กำหนดแนวทำงเกี่ ยวกับ กำรวัด มู ล ค่ำยุติธ รรมและกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวกับ
กำรวัด มู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรม กล่ ำ วคื อ หำกกิ จ กำรต้อ งวัด มู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ใด
ตำมข้อ กำหนดของมำตรฐำนที่เกี่ ยวข้อ งอื่ น กิ จกำรจะต้อ งวัดมู ล ค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของ
มำตรฐำนฉบับนี้ และใช้วธิ ีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
จำกกำรประเมิ น เบื้ อ งต้น ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯและบริ ษทั ย่อ ยเชื่ อ ว่ำมำตรฐำนข้ำงต้น จะไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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 สังคมที่จะรับรู ้รำยได้ตำมอัตรำเหมำจ่ ำยและอัตรำ
ควำมรุ นแรงของโรคต่อจำนวนผูป้ ระกันตนที่ข้ นึ ทะเบียนกับทำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็จของงำน
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รายได้ ค่าเล่ าเรี ยนและรายได้ ค่าเอกสารประกอบการเรี ยน
รำยได้ค่ำเล่ำเรี ยนและรำยได้ค่ำเอกสำรประกอบกำรเรี ยน รับรู ้เป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของหลักสูตร
รายได้ ค่าเช่ า
รำยได้ค่ำเช่ำรับรู ้เป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของกำรให้เช่ำและตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
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 สงสัยจะสู ญ
สำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 ยำ เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ
ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ แสดงมู 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
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4.6 อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
บริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก มู ล ค่ ำ เริ่ ม แรกของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ กำรลงทุ น ในรำคำทุ น ซึ่ งรวมต้น ทุ น
กำรท ำรำยกำร หลังจำกนั้น บริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ กอสังหำริ ม ทรัพ ย์เพื่อ กำรลงทุ น ด้วยรำคำทุ น หั ก
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อ มรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนคำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์ โ ดยประมำณ 5 - 20 ปี ค่ ำ เสื่ อมรำคำของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ กำรลงทุ น รวมอยู่
ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ย่อ ยจะรับรู ้ผ ลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ ไ ด้รับ สุ ท ธิ จำกกำรจำหน่ ำยกับมู ลค่ำตำมบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงวดที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำก
บัญชี
4.7 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

-

40, 50
5, 20
5, 10
3, 5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อ
คำดว่ำจะไม่ ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำร
ผลกำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพ ย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อ ขำดทุน เมื่ อ บริ ษ ัท ฯ
ตัดรำยกำรสินทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
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4.8 ต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสินทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวด
ที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
4.9 สิ ทธิกำรเช่ ำ
บริ ษทั ฯบัน ทึก มู ลค่ำเริ่ มแรกของสิ ท ธิ กำรเช่ ำด้วยค่ำธรรมเนี ยมกำรโอนสิ ท ธิ ในกำรเช่ ำที่ จ่ำยเพื่อ
ให้ได้มำซึ่ งสิ ทธิ ในกำรเช่ำที่ดินและค่ำใช้จ่ำยในกำรก่ อสร้ำงอำคำรบนที่ดินเช่ำตำมสัญญำเช่ ำที่ดิน
ที่ทำขึ้นตั้งแต่ปี 2542 เป็ นต้นไป
สิ ทธิกำรเช่ ำแสดงมู ล ค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อ ยค่ำของสิ นทรัพ ย์
(ถ้ำมี ) ค่ ำตัด จ ำหน่ ำ ยค ำนวณจำกรำคำทุ น ของสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ โดยวิธี เส้ น ตรงตำมระยะเวลำที่ ร ะบุ
ในสัญญำเช่ำที่ดิน ค่ำตัดจำหน่ำยรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.10 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 ย่อยควบคุม ไม่ วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิอ อกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อ พนักงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยที่มี อำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.11 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญ ญำเช่ ำที่ดิ น อำคำรและอุ ปกรณ์ ที่ค วำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่
ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่ ำถือ เป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วย
มู ลค่ำยุติ ธรรมของสิ นทรัพ ย์ที่เช่ ำหรื อ มู ล ค่ำปั จจุบ ันสุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญ ญำเช่ ำ
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
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4.12 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
4.13 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
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4.14 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
4.15 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่ วยงำนจัดเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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
ระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั 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
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5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัด ท 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
งบกำรเงิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งอำจแตกต่ ำ งไปจำกจ ำนวนที่ ป ระมำณกำรไว้ กำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
และกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิ จ ำรณำประเภทของสั ญ ญำเช่ ำ ว่ำเป็ นสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำนหรื อ สั ญ ญำเช่ ำทำงกำรเงิ น
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ค่ำเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์ กำรเก็บเงินในอดี ต
อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
รำยได้ ประกันสั งคมค้ำงรับ
รำยได้ ป ระกัน สั ง คมค้ำ งรั บ เป็ นรำยได้ ค่ ำ บริ ก ำรทำงกำรแพทย์ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ รั บ จำกส ำนั ก งำน
ประกันสังคม ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ สำมำรถทรำบจำนวนเงินที่จะได้รับแน่ นอน ฝ่ ำยบริ หำร
จึงได้ประมำณรำยได้คำ้ งรับดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขตำมที่กำหนดโดยหน่ วยงำน
ดังกล่ำวและจำกจำนวนเงินที่ได้รับจริ งครั้งล่ำสุดควบคู่ไปกับภำวกำรณ์ในปั จจุบนั
ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนทั่วไป
บริ ษทั ฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนทัว่ ไปเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลง
อย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุน
ดังกล่ ำวได้ล ดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อ เป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่ น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ ำยบริ หำร
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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 ลค่ำตำมบัญชีของ
สิ น ทรัพ ย์น้ ัน ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพินิ จที่เกี่ ยวข้อ งกับ กำรคำดกำรณ์ รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะรับ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชี ส ำหรับ ผลแตกต่ ำ งชั่ว ครำว
ที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จะมี ก ำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ยงพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จ ำกผลแตกต่ ำงชั่ว ครำวและขำดทุ น นั้ น
ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้อ งประมำณกำรว่ำบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อ ยควรรับ รู ้จำนวนสิ น ทรั พ ย์
ภำษี เงิน ได้รอกำรตัดบัญ ชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึ งจำนวนกำไรทำงภำษีที่ค ำดว่ำจะเกิ ด
ในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้น
เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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
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6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ 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
งบกำรเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
2557
2556

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล

-

-

2

6

ค่ำรักษำพยำบำลจ่ำย

-

-

3

7

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล

3

5

-

-

รำคำตำมกำรให้บริ กำร
ลูกค้ำทัว่ ไปหักส่ วนลด
รำคำตำมกำรให้บริ กำร
ลูกค้ำทัว่ ไปหักส่ วนลด
รำคำตำมกำรให้บริ กำร
ลูกค้ำทัว่ ไปหักส่ วนลด

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556
มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

6
6

104
104

617
617

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

226
226

461
461
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เงินกูย้ มื จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ำงของเงินกูย้ มื ระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556
และกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกูย้ มื
บริ ษทั โรงเรี ยน ศรี วิชยั
อำชีวศึกษำ จำกัด

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2556
-

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี
2,000
2,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2557

ลดลง
ระหว่ำงปี
-

2,000
2,000

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

งบกำรเงินรวม
2557
2556
36,601
32,438
210
213
36,811
32,651

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
25,840
21,467
183
192
26,023
21,659

งบกำรเงินรวม
2557
2556
1,485
3,014
95,201
140,869
96,686
143,883

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
530
1,154
39,103
81,302
39,633
82,456

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมีอ ัตรำ
ดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 2.50 ต่อปี (2556: ระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 3.10 ต่อปี )
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8.

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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
รำยได้คำ้ งรับ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
รำยได้ประกันสังคมค้ำงรับ
รำยได้คำ้ งรับอื่น
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

-

-

99
99

135
477
612

66,750

54,313

31,392

25,022

14,986
1,895
1,764
3,330
88,725
(1,816)
86,909
86,909

12,314
2,860
1,724
586
71,797
(685)
71,112
71,112

5,758
516
1,385
1,802
40,853
(1,802)
39,051
39,150

4,063
1,121
907
537
31,650
(560)
31,090
31,702

-

6
6

5
5

5
5

4,271

2,964

3,255

2,007

94,344
6,591
105,206
105,206
105,206
192,115

36,941
6,687
46,592
(263)
46,329
46,335
117,447

76,063
2,510
81,828
81,828
81,833
120,983

29,550
2,236
33,793
(63)
33,730
33,735
65,437
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9.

ยำ เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
ยำและเวชภัณฑ์
วัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์
วัสดุส้ิ นเปลืองทัว่ ไป
รวม

2557
14,428
8,739
1,873

2556
13,365
8,635
1,874

25,040

23,874

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2557
2556
(241)
(81)
(27)
(35)
(268)

(116)

ยำ เวชภัณฑ์และ
วัสดุคงเหลือ - สุ ทธิ
2557
2556
14,187
13,284
8,712
8,600
1,873
1,874
24,772

23,758
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
ยำและเวชภัณฑ์
วัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์
วัสดุส้ิ นเปลืองทัว่ ไป
รวม

2557
5,613
3,003
622

2556
5,489
3,034
829

9,238

9,352

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2557
2556
(231)
(81)
(11)
(5)
(242)

(86)

ยำ เวชภัณฑ์และ
วัสดุคงเหลือ - สุ ทธิ
2557
2556
5,382
5,408
2,992
3,029
622
829
8,996

9,266

ในระหว่ำงปี ปั จจุบ ัน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยบันทึ กกำรปรับลดรำคำทุ นของยำ เวชภัณฑ์และวัสดุ
คงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ เป็ นจำนวน 0.5 ล้ำนบำท (2556: 0.2 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ:
0.3 ล้ำนบำท 2556: 0.2 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุน กิจกำรโรงพยำบำล และมีกำร
กลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็ นจำนวน 0.3 ล้ำนบำท (2556: 0.1 ล้ำนบำท)
(เฉพำะบริ ษทั ฯ 0.1 ล้ำนบำท 2556: 0.1 ล้ำนบำท) โดยนำไปหักจำกมูล ค่ำของยำ เวชภัณฑ์และวัสดุ
คงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

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

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2557
2556
150,000
99,200

150,000
99,200

100

100

สัดส่วนเงินลงทุน
2557
2556
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
99.43
94.76
99.56
94.94
99.98

99.98

2557

2556

(หน่วย: พันบำท)
เงินปั นผล
ที่บริ ษทั ฯรับระหว่ำงปี
2557
2556

159,526
108,506

142,134
94,181

10,360

9,418

100

100

520

-

268,132

236,415

10,880

9,418

รำคำทุน

เมื่ อวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริ ษทั ฯเข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั สำยวิชัยพัฒนำ จำกัด จำกผูถ้ ื อ หุ ้น
รำยย่อ ยจ ำนวน 1,402,550 หุ ้น เป็ นจำนวนเงิน 17.39 ล้ำนบำท ทำให้สัดส่ วนเงินลงทุ น ในบริ ษ ัท
ดัง กล่ ำ วเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นร้ อ ยละ 99.43 และเข้ำ ซื้ อ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท ศรี ส ำครเวชวิว ัฒ น์ จ ำกั ด
จำกผูถ้ ื อ หุ ้นรำยย่อ ยจำนวน 916,480 หุ ้น เป็ นจำนวนเงิน 14.33 ล้ำนบำท ทำให้สัดส่ วนเงิน ลงทุ น
ในบริ ษทั ดังกล่ำวเพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 99.56 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯครั้งที่ 10/2557
เมื่ อ วัน ที่ 11 สิ งหำคม 2557 บริ ษทั ฯได้แสดงผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงจำกกำรเพิ่มสัดส่ วน
กำรถื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อ ยจำนวน 15.95 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้รำยกำร “กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษ ั ท ย่ อ ยที่ ไ ม่ ส่ งผลให้ สู ญ เสี ยกำรควบคุ ม ” ในองค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ วนของผู ้ถื อ หุ ้ น
ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
11. เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เมื่ อ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2557 บริ ษ ัท ฯเข้ำซื้ อ หุ ้ น สำมั ญ จ ำนวน 6,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำหุ ้ น ละ 5 บำท
เป็ นจำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท ของบริ ษ ัท มหำนครแม่ สอดเวชกำร จำกัด ซึ่ งคิดเป็ นอัตรำร้อ ยละ 15
ของทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ัทดังกล่ ำว ตำมมติที่ ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษ ัทฯครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2557
ต่อมำเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ของบริ ษทั มหำนครแม่สอดเวชกำร
จำกัด มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่ำวจำกเดิม 200 ล้ำนบำท เป็ น 270 ล้ำนบำท
โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 14,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 5 บำท และให้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุน
ดังกล่ำวให้แก่ผูถ้ ือ หุ ้นเดิมตำมสัดส่ วน บริ ษทั ฯได้เข้ำซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ ำวจำนวน 2,100,000 หุ ้น
มู ล ค่ ำหุ ้น ละ 5 บำท เป็ นจำนวนเงิน 10.5 ล้ำนบำท ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ฯ
ครั้งที่ 15/2557 เมื่ อวันที่ 23 ธันวำคม 2557 ทั้งนี้ สัดส่ วนกำรลงทุน ในบริ ษทั ดังกล่ ำวยังคงเท่ำเดิ ม
คือร้อยละ 15
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12. อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ที่ดิน

งบกำรเงินรวม
อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557:
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

22,845
22,845

8,677
(8,412)
265

31,522
(8,412)
23,110

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556:
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

22,845
22,845

8,677
(8,073)
604

31,522
(8,073)
23,449

กำรกระทบยอดมู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ กำรลงทุ น ส ำหรั บ ปี 2557 และ 2556
แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อส่วนปรับปรุ งอำคำร
ค่ำเสื่อมรำคำ
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2557
2556
23,449
23,763
68
(339)
(382)
23,110
23,449

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2557 มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ กำรลงทุ น เป็ นจ ำนวน
43 ล้ำนบำท มู ล ค่ำยุติธรรมของอสังหำริ ม ทรัพย์เพื่อ กำรลงทุ น ประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น รำคำอิ ส ระ
โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรประเมินรำคำ
อสั ง หำริ มทรั พ ย์เ พื่ อ กำรลงทุ น ดั ง กล่ ำวประกอบด้ ว ย อั ต รำผลตอบ แทน อั ต รำเงิ น เฟ้ อ
อัตรำพื้นที่ว่ำงระยะยำว และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ ำ (2556: 29 ล้ำนบำท โดยใช้เกณฑ์
รำคำทุน)
บริ ษทั ย่อยได้นำอสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนข้ำงต้นไปค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิ ชย์
และค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง
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13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่ วย: พันบำท)

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
กำรแพทย์

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
339,820
503,498
227,174
ซื้อเพิ่ม
1,326
14,196
จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ ำย
(1,935)
(4,369)
21,484
8,168
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
339,820
524,373
245,169
ซื้อเพิ่ม
433
17,961
จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ ำย
(1,415)
(9,725)
โอนเข้ำ (ออก)
1,725
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถอื เป็ นต้นทุน
339,820
525,116
253,405
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
365,654
162,132
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
20,569
23,440
(1,166)
(4,188)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
385,057
181,384
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
19,723
24,119
(1,415)
(9,604)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ ำย
403,365
195,899
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
339,820
139,316
63,785
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
339,820
121,751
57,506
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรั บปี
2556 (58 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)
2557 (56 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ติดตั้งและ
ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

190,667
12,703
(6,012)
4,410
201,768
9,192
(5,716)
318
205,562

58,380
4,910
(9,790)
2,528
56,028
14,964
(20,381)
50,611

36,505
38,960
(60)
(36,590)
38,815
140,234
(2,043)
1,188
178,194

1,356,044
72,095
(22,166)
1,405,973
182,784
(37,237)
1,188
1,552,708

130,379
29,428
(5,804)
154,003
22,861
(5,595)
171,269

48,555
5,119
(9,657)
44,017
5,408
(18,297)
31,128

-

706,720
78,556
(20,815)
764,461
72,111
(34,911)
801,661

47,765
34,293

12,011
19,483

38,815
178,194

641,512
751,047
78,556
72,111
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(หน่ วย: พันบำท)

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
กำรแพทย์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
286,127
266,297
70,609
ซื้อเพิ่ม
442
10,653
จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ ำย
(1,936)
(2,173)
4,205
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
286,127
269,008
79,089
ซื้อเพิ่ม
355
9,383
จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ ำย
(1,415)
(3,386)
โอนเข้ำ (ออก)
1,630
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถอื เป็ นต้นทุน
286,127
269,578
85,086
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
192,975
49,020
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
6,729
8,043
(1,167)
(2,132)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
198,537
54,931
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
6,972
8,964
(1,415)
(3,313)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ ำย
204,094
60,582
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
286,127
70,471
24,158
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
286,127
65,484
24,504
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรั บปี
2556 (18 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)
2557 (19 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ติดตั้งและ
ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

43,252
6,372
(2,376)
47,248
5,020
(2,358)
1
49,911

22,199
3,011
(4,671)
20,539
7,067
(5,980)
21,626

14,816
27,770
(60)
(4,205)
38,321
140,127
(1,631)
1,188
178,005

703,300
48,248
(11,216)
740,332
161,952
(13,139)
1,188
890,333

28,754
6,861
(2,204)
33,411
5,898
(2,271)
37,038

18,350
2,031
(4,656)
15,725
2,629
(4,614)
13,740

-

289,099
23,664
(10,159)
302,604
24,463
(11,613)
315,454

13,837
12,873

4,814
7,886

38,321
178,005

437,728
574,879
23,664
24,463
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อ ของงำนระหว่ำงก่ อ สร้ำงอำคำรแห่ งใหม่ จำนวน
ประมำณ 174 ล้ำนบำท (2556: ไม่มี) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงินกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งเพือ่ ใช้ใน
กำรก่อสร้ำงอำคำรดังกล่ำว ในระหว่ำงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนกำรกูย้ มื
เข้ำเป็ นรำคำทุนของอำคำร จำนวน 1 ล้ำนบำท (2556: ไม่มี) โดยคำนวณจำกอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุน
ในอัตรำร้อยละ 1
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 บริ ษ ัท ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ยอดคงเหลื อ ของยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงินรวม 15 ล้ำนบำท (2556: 5 ล้ำนบำท)
(เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 6 ล้ำนบำท 2556: 3 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ส่วนปรับปรุ งอำคำรและอุ ปกรณ์ จำนวนหนึ่ ง
ซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 359 ล้ำนบำท (2556: 255 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 80 ล้ำนบำท
2556: 71 ล้ำนบำท)
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้น ำที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งมู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ต ำมบัญ ชี จ ำนวนประมำณ
640 ล้ำนบำท (2556: 518 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกัน วงเงิน สิ นเชื่ อจำกธนำคำรพำณิ ชย์และค้ ำประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 530 ล้ำนบำท 2556: 395 ล้ำนบำท)
14. สิ ทธิกำรเช่ ำ
(หน่วย: พันบำท)

ค่ำเช่ำที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

2,073
2,073
2,073

งบกำรเงินรวม
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร ระหว่ำงก่อสร้ำง
บนที่ดินเช่ำ
บนที่ดินเช่ำ
154,343
43
11,587
165,973
518
166,491

9,900
1,687
(11,587)
542
(518)
24

รวม
166,316
1,730
168,046
542
168,588
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(หน่วย: พันบำท)

ค่ำเช่ำที่ดิน

งบกำรเงินรวม
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร ระหว่ำงก่อสร้ำง
บนที่ดินเช่ำ
บนที่ดินเช่ำ

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
1,529
20,648
70
6,103
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
1,599
26,751
70
6,510
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
1,669
33,261
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
474
139,222
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
404
133,230
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2556 (5 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)
2557 (6 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

รวม

-

22,177
6,173
28,350
6,580
34,930
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139,696
133,658

6,173
6,580

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 อ สร้ำงอำคำรบนที่ ดิ นเช่ ำ ซึ่ งบริ ษทั ย่อ ยได้ท ำสัญ ญำเช่ ำที่ดิน ตั้งแต่ปี 2533
และจะครบกำหนดในปี 2563 อย่ำงไรก็ต ำม ในระหว่ำงปี 2548 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ท ำกำรต่อ สัญ ญำ
จำกเดิมอีก 15 ปี โดยจะครบกำหนดในปี 2578
บริ ษทั ย่อยได้นำสิทธิกำรเช่ำไปค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิ ชย์
15. เจ้ ำหนี้กำรค้ำและเจ้ ำหนี้อื่น

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

งบกำรเงินรวม
2557
2556
85,228
58,768
27,609
27,441
24,019
22,520
46,398
42,284
183,254
151,013

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
226
301
54,268
31,447
160
7,245
5,317
11,220
9,759
15,423
14,426
88,382
61,410
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16. เงินกู้ยืมระยะยำว

เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ)

กำรชำระคืน

บริษัท ศรีวชิ ัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหำชน)
1
MLR-1.5 ถึง MLR
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2552
2
MLR-1.25 ถึง MLR-1 ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2557
3
MLR-1.25 ถึง MLR-1 ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558
4
MLR-1.25 ถึง MLR-1 ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559
บริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จำกัด
5
MLR
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2553
6
MLR-1 ถึง MLR
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2555
บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จำกัด
7
MLR-1 ถึง MLR
ชำระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหำคม 2556
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556

14,600

50,600

14,600

50,600

75,000

-

75,000

-

34,400

-

34,400

-

62,000

-

62,000

-

34,200

51,360

-

-

28,000

40,000

-

-

5,274
253,474
(73,506)
179,968

8,610
150,570
(68,496)
82,074

186,000
(25,550)
160,450

50,600
(36,000)
14,600

เงินกู้ยืม ดังกล่ ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อ มสิ่ งปลู กสร้ำงของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ย
รวมถึ งอสังหำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อกำรลงทุ น ของบริ ษ ัท ย่อ ย กำรจดจำนองสิ ท ธิ กำรเช่ ำของบริ ษ ัท ย่อ ย
และค้ ำประกันโดยบริ ษทั ย่อยและกรรมกำรของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษ ัทย่อ ยมี วงเงิน กู้ยืมระยะยำวตำมสัญ ญำเงินกู้ที่ยงั มิ ไ ด้
เบิกใช้เป็ นจำนวนเงิน 29 ล้ำนบำท (2556: 16 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 13 ล้ำนบำท 2556: ไม่มี)
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17. หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

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

งบกำรเงินรวม
2557
2556
13,799
5,385
(1,455)
(383)
12,344
5,002
(3,267)
(2,995)
9,077

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
4,574
1,684
(431)
(159)
4,143
1,525
(1,607)
(649)

2,007

2,536

876

บริ ษ ั ท ฯและบริ ษ ั ท ย่ อ ยได้ ท ำสั ญ ญ ำเช่ ำ กำรเงิ น กั บ บริ ษั ท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช่ ำ ยำนพำหนะใช้ ใ น
กำรดำเนิ น งำนของกิ จกำรโดยมี ก ำหนดกำรชำระค่ำเช่ ำเป็ นรำยเดื อ น อำยุของสัญ ญำมี ระยะเวลำ
3 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 3 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้ อ/เช่ำกำรเงิน
รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ

3,908

9,891

13,799

1,878

2,696

4,574

(641)

(814)

(1,455)

(271)

(160)

(431)

3,267

9,077

12,344

1,607

2,536

4,143

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 3 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 2 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้ อ/เช่ำกำรเงิน
รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ

3,213

2,172

5,385

733

951

1,684

(218)

(165)

(383)

(84)

(75)

(159)

2,995

2,007

5,002

649

876

1,525
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18. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงิน สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่ อออกจำกงำน
แสดงได้ดงั นี้

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2557
2556
12,498
9,921
1,138
2,070
461
507
(2,964)
236
11,369

12,498

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
4,024
3,183
487
678
179
163
(2,000)
2,125
4,815

4,024

ค่ ำ ใช้จ่ ำยเกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนั ก งำนที่ ร วมอยู่ใ นส่ ว นของก ำไรหรื อ ขำดทุ น
แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557
2556
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
1,138
2,070
461
507
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ำใช้ จ่ำยทีร่ ับรู้ในส่ วนของกำไรหรือขำดทุน
1,599
2,577
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนกิจกำรโรงพยำบำล
831
832
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
768
1,745

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
487
678
179
163
666
841
282
384

253
588

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวนสะสมของผลกำไร (สุ ทธิ จำกขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งรับ รู ้ ใ นก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น มี จ ำนวนทั้ง สิ้ น 0.2 ล้ำนบำท
(2556: ไม่มี) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 2.1 ล้ำนบำท 2556: ไม่มี)
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
2557
2556
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.30
4.23
4.30
4.23
5.00
5.00
5.00
5.00

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึ้นกับช่วงอำยุ)
0.00 - 25.00

6.10 - 10.26

0.00 - 25.00

6.10 - 10.26

จ ำนวนเงิ น ภำระผู ก พัน ตำมโครงกำรผลประโยชน์ และภำระผู ก พัน ที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง จำกผลของ
ประสบกำรณ์สำหรับปี ปั จจุบนั และสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

จำนวนภำระผูกพันตำมโครงกำร
ผลประโยชน์
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะกิจกำร
11,369
4,815
12,498
4,024
9,921
3,183
8,020
2,503
6,344
1,986

(หน่วย: พันบำท)
จำนวนภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุ ง
จำกผลของประสบกำรณ์
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะกิจกำร
(3,013)
1,004
-

19. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอ นุ มตั ิให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำกเดิม 535.00 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 535,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท)
เป็ น 570.67 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 570,666,666 หุ ้น มูล ค่ำหุ ้นละ 1 บำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่
จำนวน 35,666,666 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท เพือ่ รองรับกำรประกำศจ่ำยหุน้ ปั นผลตำมที่กล่ำว
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 26 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2557
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 ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี
หั ก ด้ว ยยอดขำดทุ น สะสมยกมำ (ถ้ำ มี ) จนกว่ำ ทุ น ส ำรองนี้ จะมี จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ำ ร้ อ ยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
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21. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556
เงินเดือนและค่ำแรงและ
ผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำธรรมเนียมแพทย์
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำรักษำพยำบำลส่งต่อ
ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป
22.

404,459
253,043
79,382
95,099
141,869

377,598
226,188
85,536
67,287
127,515

187,266
115,089
24,597
63,389
70,109

168,837
94,394
23,917
50,666
60,843

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557
2556
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

22,727

15,730

18,733

10,676

802

1,053

199

1,479

23,529

16,783

18,932

12,155

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 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสะสม

47

-

425

-
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557
118,926

2556
78,420

ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 0 ถึง 20

ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 0 ถึง 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

23,690

15,519

21,103

14,197

942
(1,103)
(161)

2,092
(828)
1,264

303
(2,176)
(298)
(2,171)

472
(1,884)
(630)
(2,042)

23,529

16,783

18,932

12,155

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
105,517
70,984

รวม
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

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
2557
2556
2557
2556
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผือ่ ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเสื่ อมคุณภำพ
สำรองผลประโยชน์ของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

360
54
3,061
12,363
15,838

170
23
2,823
11,511
14,527

360
48
1,491
1,899

120
17
897
1,034

หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - อำคำร
รวม

13,144
13,144

11,078
11,078

6,063
6,063

5,424
5,424
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23. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือ หุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ ว ยจ ำนวนถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำหนั ก ของหุ ้ น สำมั ญ ที่ อ อกอยู่ใ นระหว่ ำ งปี
โดยได้ปรับจำนวนหุน้ สำมัญเพือ่ สะท้อนผลกระทบของกำรออกหุน้ ปั นผลตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 26 และกำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนของปี ก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือน
ว่ำกำรออกหุน้ ปั นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของปี แรกที่เสนอรำยงำน

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

งบกำรเงินรวม
2557
2556
94,398
61,091
570,665
570,665
0.17
0.11

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
86,585
58,829
570,665
570,665
0.15
0.10

24. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนิ นกิจกำรในส่ วนงำนทำงธุรกิจหลัก คือ กำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ งประกอบกิ จกำรโรงเรี ยน ซึ่ งมี ร ำยได้ในจ ำนวนที่ ไ ม่ มี นั ยส ำคัญ
ดังนั้น รำยได้ กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนและสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ที่แสดงในงบกำรเงินจึงเกี่ยวข้องกับ
ส่วนงำนทำงธุรกิจหลักตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนิ นธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2557 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี รำยได้จ ำกลู ก ค้ำรำยใหญ่ รำยหนึ่ ง เป็ นจ ำนวนเงิ น ประมำณ
325 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกส่ วนงำนกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล (ปี 2556 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่
รำยหนึ่งเป็ นจำนวนเงิน 273 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกส่วนงำนกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล)
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 หำรโดยบริ ษ ั ท
อเมริ กัน อิ น เตอร์ แ นชชั่น แนล แอสชัว รั น ส์ จ ำกัด และจะจ่ ำ ยให้ แ ก่ พ นั ก งำนเมื่ อ พนั ก งำนนั้ น
ออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้ว ยกองทุ น ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษ ัท ฯ
บริ ษ ัท ย่อ ยและพนักงำนได้จ่ำยเงินสมทบกองทุ นเป็ นจำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท (2556: 3 ล้ำนบำท)
(เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 1 ล้ำนบำท 2556: 1 ล้ำนบำท)
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26. เงินปันผล/หุ้นปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2555

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้น
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2556

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2556
ที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557
เงินปันผลระหว่ำงกำล
ที่ประชุมใหญ่วิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
จำกกำไรสำหรับงวดหกเดือน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 17 ตุลำคม 2557
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557

เงินปันผล
เงินปั นผลจ่ำย จ่ำยต่อหุ ้น
(พันบำท)
(บำท)

หุ ้นปันผล
(พันบำท)

ปันผลจ่ำย
ต่อหุ ้น
(บำท)

16,049
16,049

0.03
0.03

-

-

32,097

0.06

-

-

3,965
36,062

0.00741
0.06741

35,665
35,665

0.06667
0.06667

เงินปันผลประจำปี 2556

27. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้
27.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี รำยจ่ำยฝ่ ำยทุน ที่เกี่ ยวข้อ งกับกำรก่ อ สร้ำงและ
ปรับปรุ งอำคำรเป็ นจำนวนเงิน 42 ล้ำนบำท (2556: 1 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 42 ล้ำนบำท
2556: 1 ล้ำนบำท) และเกี่ยวกับกำรพัฒ นำระบบบริ กำรทำงกำรแพทย์ กำรซื้ อ เครื่ อ งมื อแพทย์และ
อุปกรณ์โรงพยำบำลเป็ นจำนวนเงิน 12 ล้ำนบำท (2556: 13 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 12 ล้ำนบำท
2556: 13 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
พื้นที่สำนักงำนและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และ 45 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษ ัทย่อ ยมี จำนวนเงิน ขั้นต่ ำที่ ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ น ภำยใต้สัญ ญำเช่ ำดำเนิ นงำน
ข้ำงต้นดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
2557
2556
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
5.5
5.2
0.3
0.3
มำกกว่ำ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี
15.6
16.4
0.1
0.2
มำกกว่ำ 5 ปี
36.0
39.0
30

27.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสั ญญำบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรรับบริ กำรด้ำนคำปรึ กษำ กำรรักษำควำมสะอำด
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรบำรุ งรักษำเครื่ องมือแพทย์ และบริ กำรด้ำนอื่น ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
และบริ ษทั อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี จำนวนเงินขั้น ต่ ำที่ตอ้ งจ่ำยชำระภำยในหนึ่ งปี
ภำยใต้สัญ ญำดังกล่ ำวข้ำงต้น เป็ นจำนวนเงิน รวม 14 ล้ำนบำท (2556: 10 ล้ำนบำท) (เฉพำะของ
บริ ษทั ฯ: 5 ล้ำนบำท 2556: 5 ล้ำนบำท)
27.4 กำรคำ้ ประกัน
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
2557
2556
หนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันสัญญำจ้ำงให้บริ กำร
ทำงกำรแพทย์กบั สำนักงำนประกันสังคม
หนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ

14
3

13
3

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
10
1

10
1

27.5 คดีฟ้องร้ อง
ในปี 2554 บริ ษทั ฯถู กฟ้ องร้อ งเป็ นจำเลยร่ วมกับแพทย์ผทู ้ ำกำรรักษำพยำบำล (รวมจำเลยทั้งหมด
3 รำย) ให้ร่วมกันชดใช้ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงินประมำณ 11 ล้ำนบำท โดยโจทก์กล่ำวอ้ำงว่ำแพทย์
ผูท้ ำกำรรัก ษำพยำบำลร่ ว มกัน ท ำละเมิ ด อัน เนื่ อ งมำจำกกำรรัก ษำพยำบำล โดยบริ ษ ัท ฯในฐำนะ
เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิ จสถำนพยำบำลและเป็ นนำยจ้ำงต้องร่ วมรับผิดกับแพทย์ผทู ้ ำกำรรักษำพยำบำล
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและแพทย์ผูท้ ำกำรรักษำของบริ ษทั ฯเห็ นว่ำมิ ไ ด้กระทำผิดตำมที่ ถูกฟ้ อง จึงได้มี กำร
พิจำรณำยืน่ คำให้กำรต่อสู ้คดี ซึ่ งศำลชั้นต้นได้พิพำกษำยกฟ้ องคดีดงั กล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม
2556
ต่ อ มำโจทก์ ไ ด้ข อยื่น อุ ท ธรณ์ ค ัด ค้ำ นค ำพิ พ ำกษำศำลชั้น ต้น และเมื่ อ วัน ที่ 11 เมษำยน 2557
ศำลอุทธรณ์ได้มีคำพิพำกษำให้บริ ษทั ฯชำระเงินจำนวน 0.2 ล้ำนบำท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 30 กันยำยน 2554 เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จ
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ต่อมำโจทก์มีควำมประสงค์ที่จะยืน่ ฎีกำคัดค้ำนคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ปั จจุบนั คดีดงั กล่ำวอยูร่ ะหว่ำง
โจทก์ขออนุ ญำตศำลฎี กำเพื่อยื่นฎี กำ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรและที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ฯ
เชื่ อ ว่ำจะไม่ มี ผ ลเสี ยหำยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จำกคดี ควำมดังกล่ ำว จึงไม่ ไ ด้บ ันทึ กประมำณกำร
หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
28. เครื่องมือทำงกำรเงิน
28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิน ที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยตำมที่ นิ ยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญ ชี
ฉบับ ที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อ มู ลส ำหรับ เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ มื เงินกูย้ มื ระยะสั้น เงินกูย้ มื
ระยะยำว และหนี้ สิ น ตำมสัญ ญำเช่ ำกำรเงิน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วำมเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่นและ
เงินให้กู้ยมื ฝ่ ำยบริ หำรควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ ม
สินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็ นสำระสำคัญ
จำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำก
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อ คือมูลค่ำตำมบัญชีของลู กหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่ น
และเงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงิน กู้ยืม ระยะสั้น เงิน กู้ยืม ระยะยำว และหนี้ สิ น ตำมสัญ ญำเช่ ำกำรเงิน ที่มี ด อกเบี้ ย อย่ำงไรก็ ต ำม
เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรื อ
มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
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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
เงินให้กูย้ ืมและเงินกู้ยมื มี อ ัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ย
จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมื อทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมู ลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
มู ลค่ ำยุติ ธรรม หมำยถึ ง จำนวนเงินที่ ผูซ้ ้ื อ และผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ ยนสิ น ทรัพ ย์กัน หรื อ จ่ำยชำระ
หนี้ สินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อ รองรำคำกัน
ได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของเครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
29. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพือ่ สนับสนุ นกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.58:1 (2556: 0.42:1) และเฉพำะบริ ษทั
มีอตั รำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.39:1 (2556: 0.18:1)
30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558
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