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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน)   
(เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั”)   

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย              
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                                
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ                          
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง                   
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                           
จากบริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองน้ีดว้ยไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้  

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงินเน่ืองจากมีจ านวนเงินสูง (คิดเป็นประมาณร้อยละ 
99 ของยอดรายไดร้วม) นอกจากน้ี รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ เช่น รายไดจ้ากการขายยา 
รายไดค่้าบริการทางการแพทย ์รายไดค่้าหอ้งผูป่้วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สัญญาต่าง ๆ  เช่น บริษทัประกนั 
และคู่สญัญาอ่ืนอีกจ านวนมาก โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท ากบัคู่สญัญามีความหลากหลาย ดงันั้น                
บริษทัฯจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดด้งักล่าวโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุม                     
ท่ีบริษทัฯออกแบบ และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับ
การควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย และอตัราส่วนท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้
และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตของบริษทัฯ เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการรายได้
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ                                    
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้ให้ขอ้สรุปในลกัษณะการให ้               
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น               
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                      
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                    
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให ้               
มีการด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                       
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและ       
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 



 

4 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย                         
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน        
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง                   
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก             
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ             
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                        
การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                         
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว ้                     
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่                        
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์            
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                  
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                   
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ                     
ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด                        
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย                 
เร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าว                       
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน                    
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
 
 
 
โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ์ 2562 



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 223,497,436     237,804,656      
เงินลงทุนชัว่คราว 8 1,636,628,116  453,725,087      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 139,294,488     132,867,228      
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 10 42,883,989       39,468,137        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6,641,565         14,755,066        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,048,945,594  878,620,174      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11 2,704,300         2,704,300          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 1,375,000         1,375,000          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 2,136,137,758  1,713,327,084    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 82,785,645       91,622,704        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 125,211,898     140,700,426      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 25,214,479       26,623,893        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,007,286         1,609,787          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,375,436,366  1,977,963,194    
รวมสินทรัพย์ 4,424,381,960  2,856,583,368    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 408,383,679     616,859,876      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,136,698       20,654,884        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 29,294,661       17,020,330        
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 448,815,038     654,535,090      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 100,687,240     105,557,223      
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,537,848         1,462,748          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 102,225,088     107,019,971      
รวมหนีสิ้น 551,040,126     761,555,061      
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 18
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (2560: หุน้สามญั 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 800,000,000     600,000,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 786,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
         (2560: หุน้สามญั 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 786,300,000     600,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 1,934,359,580  10,349,000        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 67,861,280       60,000,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,084,025,152  1,422,822,819    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 795,822             1,856,488          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,873,341,834  2,095,028,307    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,424,381,960  2,856,583,368    

- -
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,701,078,237 2,421,499,165  
รายไดอ่ื้น 32,464,978      33,726,646       
รวมรายได้ 2,733,543,215 2,455,225,811  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,864,196,472 1,681,640,795  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 64,223,637      59,884,356       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 477,531,217    396,613,086     
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 111,875,000    -                        
รวมค่าใช้จ่าย 2,517,826,326 2,138,138,237  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 215,716,889    317,087,574     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (58,491,295)     (54,831,836)      
กําไรสําหรับปี 157,225,594    262,255,738     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 8 (1,325,832)        (100,641)           
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 265,166            20,128             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,060,666)        (80,513)             

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 19,797,523       -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 (3,959,504)        -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15,838,019       -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 14,777,353       (80,513)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 172,002,947    262,175,225    

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 23
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.25                  0.44                 

(หน่วย: หุน้)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 634,733,973    600,000,000    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 215,716,889    317,087,574    
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 155,821,701    151,173,340    
   หน้ีสูญ 436,806            501,659           
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 4,458,966         704,113           
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 1,339,162         1,977,204        
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (4,292,223)        (1,829,412)        
   ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 111,875,000    -                        
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังานเพิ่มข้ึน 19,494,763       13,494,886      
   เงินปันผลรับ (377,494)           (1,210,359)        
   ดอกเบ้ียรับ (6,258,239)        (11,055,207)      
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 498,215,331    470,843,798    
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (11,646,936)     7,576,068        
   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ (3,415,852)        2,118,050        
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8,113,501         (2,489,550)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (397,499)           (124,223)           
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 51,027,509       20,190,296      
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (218,479)           539,808           
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 75,100              161,400           
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,567,223)        (1,238,235)        
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 537,185,452    497,577,412    
   จ่ายภาษีเงินได้ (57,602,051)     (57,147,666)      
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 479,583,401    440,429,746    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มข้ึน) (1,179,936,637) 162,505,929    
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุน 377,494            1,210,359        
ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (412,039,409)   (313,609,404)    
จ่ายชาํระหน้ีค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (357,787,055)   (39,065,857)      
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (41,872,971)     (178,368,748)    
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,227,176)        (5,021,074)        
จ่ายชาํระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (234,458)           (4,265,358)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 954,000            883,500           
ดอกเบ้ียรับ 6,639,556         11,511,854      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,988,126,656) (364,218,799)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 2,049,205,000 -                        
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (63,461,775)     -                        
จ่ายเงินปันผล (491,507,190)   (47,143,200)      
เงินสดสุทธิใช้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,494,236,035 (47,143,200)      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (14,307,220)     29,067,747      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 237,804,656    208,736,909    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 223,497,436    237,804,656    

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 96,861,447       357,787,055    
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,656,360         234,458           
   จาํหน่ายงานระบบอาคารท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระ 57,413              -                        
   จดัประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        2,257,208        
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยถ์าวร 57,361,499       44,025,411      
   เงินปันผลคา้งจ่าย 13,577,760       3,735,405        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จาํกดั (มหาชน)
(เดมิชื่อ “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จาํกดั”)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ วดัมูลค่าเงินลงทุน รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 600,000,000           10,349,000             60,000,000             1,208,567,081        1,937,001               1,880,853,082         
กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              262,255,738           -                              262,255,738            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (80,513)                   (80,513)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              262,255,738           (80,513)                   262,175,225            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                              -                              -                              (48,000,000)            -                              (48,000,000)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 600,000,000           10,349,000             60,000,000             1,422,822,819        1,856,488               2,095,028,307         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 600,000,000           10,349,000             60,000,000             1,422,822,819        1,856,488               2,095,028,307         
กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              157,225,594           -                              157,225,594            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                              -                              15,838,019             (1,060,666)              14,777,353              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              173,063,613           (1,060,666)              172,002,947            
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18) 186,300,000           1,924,010,580        -                              -                              -                              2,110,310,580         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                              -                              -                              (504,000,000)          -                              (504,000,000)           
โอนไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                              -                              7,861,280               (7,861,280)              -                              -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 786,300,000           1,934,359,580        67,861,280             1,084,025,152        795,822                  3,873,341,834         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท  โรงพยาบาลพระรามเก้า จ  ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ ง                     
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล                         
ท่ีอยู่ตาม ท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมาย      
ว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัฯกับกระทรวงพาณิชยจ์ากเดิมช่ือ 
“บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั” เป็น “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน)” 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                      
การบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน              
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว       
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่                  
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน     
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน 
   เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13    
   (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง 
   อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ                            
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ                  
ท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ                  
ต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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 ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน                 
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                         
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และ               
แนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล                  
ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจ าหน่ายแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  รายได้ค่าเช่า 

 รายไดค่้าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของการใหเ้ช่าและตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 ยา เวชภัณฑ์และวสัดุคงเหลือ 

 ยา เวชภัณฑ์และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใด         
จะต ่ากวา่ ราคาทุนค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์ังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดง                  
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด                            
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 



 

5 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  10 - 30 ปี 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและหอ้งชุด -  30 ปี 
งานระบบอาคาร -  10 - 20 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ -  7 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน -  3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ -  10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการ                    
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เมื่อบริษทัฯ
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม
ของสินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวโดยใชว้ิธีเส ้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 7 - 10 ปี  

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุ                 
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย  
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4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมบริษทัฯ
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบับริษทัฯ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ 
ผูบ้ ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที่มีอ  านาจในการวางแผนและควบคุม                   
การด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย                
จะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่
ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั                         
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย                               
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้ น ทั้ งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส วันลางานท่ีได้รับค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน  ๆ  ซ่ึงบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยและ                      
ค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น 
บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการของรางวัล                  
การปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.12  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก่้อตั้งของบริษทัฯ
โดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้บริษทัฯรับรู้บริการท่ีไดรั้บจากการ
จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ม่ือกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก่้อตั้งของบริษทัฯปฏิบติัตามเง่ือนไข
การไดรั้บสิทธิ โดยบนัทึกค่าใชจ่้ายอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั ณ วนัท่ีให้สิทธิ (หักดว้ย
มูลค่าหุน้สามญัท่ีบริษทัฯเสนอขาย)  

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต     
ได้เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป              
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ                  
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้ น                    
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ                     
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษี                      
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี                         
ท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ                 
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย                   
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย            
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด                     
ให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้น            
ใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้ นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                         
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ี มี                
สภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี  
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                       
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ                      
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า                
ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัขอบเขตหรือ
ลกัษณะการใชห้รือคาดว่าจะใชสิ้นทรัพยน์ั้น ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อบริษทัฯในระหว่างปีหรือ
คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด                       
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์        
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนั้ น เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ                      
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองค าและอตัราการเพิ่มข้ึน
ของค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั  
รายไดค่้ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2560: ร้อยละ 10) 
ค่าเช่าจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไปและราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
  
 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับบคุคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  
รายไดค่้ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่ า ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ ส่ ว น ล ด ค่ า
รักษาพยาบาล 

อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2560: ร้อยละ 15 ถึง 100) 

ค่าเช่าจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร ราคาตามท่ีระบุในสญัญาโดยอา้งอิงราคาประเมิน 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 2560 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 2.3 2.4 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล  - (0.1) 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล - สุทธิ 2.3 2.3 
ค่าเช่าจ่าย 1.2 1.2 
ค่าบริการจ่าย 5.5 3.8 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 5.9 12.6 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (2.9) (5.8) 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล - สุทธิ 3.0 6.8 
ค่าเช่าจ่าย - 3.9 
ค่าท่ีปรึกษา 0.4 - 
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ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 60.1 321.0 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560                        
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   (หมายเหตุ 9)   
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 225 241 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,120 1,376 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,345 1,617 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 813 813 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 813 813 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   (หมายเหตุ 15)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 164 137 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 164 137 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   (หมายเหตุ 15)   
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้) - 301,030 
รวมเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 301,030 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                 
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 74,878 61,354 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9,704 557 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 111,875 - 
รวม 196,457 61,911 
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 ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี  2561 บริษัทฯบันทึกสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรรมการผู ้ก่อตั้ ง
โรงพยาบาลเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงินประมาณ 8.5 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
เงินสด 2,764 3,265 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 200,142 150,762 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ าซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืน                    
ภายใน 3 เดือน 20,591 52,828 

ตัว๋แลกเงิน - 30,950 
รวม 223,497 237,805 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.37 
ถึง 1.30 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.25 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 550,220 208 
ตัว๋แลกเงิน 300,000 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   
   หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 785,413 26,944 
   พนัธบตัรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ - 77,975 
   ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 346,277 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ราคาทุน 785,413 451,196 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 995 2,321 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 786,408 453,517 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,636,628 453,725 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีการลงทุนในเงินฝากประจ าและตัว๋แลกเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย
ระหว่างร้อยละ 0.90 ถึง 1.75 ต่อปี (2560: มีการลงทุนในพนัธบตัรหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่ระบุดอกเบ้ีย
จ านวน 55 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.90 ถึง 4.65 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,336 1,615 
 3 - 6 เดือน 9 2 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,345 1,617 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  119,609 116,773 
 3 - 6 เดือน 8,134 6,434 
 6 - 12 เดือน 11,578 2,749 
 มากกวา่ 12 เดือน 14,580 15,666 
รวม 153,901 141,622 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (20,458) (15,999) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 133,443 125,623 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  134,788 127,240 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,864 2,625 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,943 2,325 
รายไดค้า้งรับ  699 677 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  4,506 5,627 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 139,294 132,867 
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10. ยา เวชภัณฑ์และวสัดุคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 
ยา 28,912 26,085 
เวชภณัฑ ์ 10,667 10,310 
วสัดุอ่ืน 3,305 3,073 

รวม 42,884 39,468 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้
ในนามของบริษทัฯ 

12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 จ านวนน้ีเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 125,000 หุน้ ของบริษทั ไทย สเตมไลฟ์ จ ากดั ซ่ึงคิดเป็น
อตัราร้อยละ 5 ของทุนของบริษทัดงักล่าว    
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13.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

   อาคาร   เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหวา่ง  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์                   ติดตั้งและ   ติดตั้งและงาน  

 ท่ีดิน ท่ีดิน และหอ้งชุด งานระบบอาคาร ทางการแพทย ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน          
1 มกราคม 2560 138,966 17,157 739,619 466,398 565,957 278,591 21,786 66,775 2,295,249 
ซ้ือเพิ่ม 312,595 - 7,255 12,120 44,775 13,030 3,550 278,072 671,397 
จ าหน่าย - - (909) (22) (4,080) (14,571) (3,150) - (22,732) 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 20,000 - - - - - - 24,025 44,025 
จดัประเภท - - - - - - - (2,257) (2,257) 
โอนเขา้ (ออก) - - 3,165 40,429 51,070 6,344 4,808 (105,816) - 
31 ธนัวาคม 2560 471,561 17,157 749,130 518,925 657,722 283,394 26,994 260,799 2,985,682 
ซ้ือเพิ่ม 58,054 - 15,105 13,159 62,358 15,760 590 343,875 508,901 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (1,266) (35) (7,994) (4,893) (2,825) - (17,013) 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 4,000 - 2,980 - - 162 - 50,219 57,361 
โอนเขา้ (ออก) - - 20,352 39,356 - 7,358 - (67,066) - 
31 ธนัวาคม 2561 533,615 17,157 786,301 571,405 712,086 301,781 24,759 587,827 3,534,931 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2560 - 12,588 328,497 288,441 339,012 173,464 13,262 - 1,155,264 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 792 24,781 31,511 55,900 22,188 1,790 - 136,962 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - (273) (3) (3,882) (13,477) (2,236) - (19,871) 
31 ธนัวาคม 2560 - 13,380 353,005 319,949 391,030 182,175 12,816 - 1,272,355 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 792 25,398 34,099 58,440 20,481 1,891 - 141,101 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (602) (35) (7,846) (4,522) (1,658) - (14,663) 
31 ธนัวาคม 2561 - 14,172 377,801 354,013 441,624 198,134 13,049 - 1,398,793 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2560 471,561 3,777 396,125 198,976 266,692 101,219 14,178 260,799 1,713,327 
31 ธนัวาคม 2561 533,615 2,985 408,500 217,392 270,462 103,647 11,710 587,827 2,136,138 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          
ปี 2560 (จ านวน 115 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 136,962 
ปี 2561 (จ านวน 121 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 141,101 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 558 ลา้นบาท (2560: 469 ลา้นบาท) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 186,470 180,587 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (83,684) (68,964) 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (20,000) (20,000) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 82,786 91,623 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 91,623 98,322 
ซ้ือเพิ่ม 5,884 5,256 
จดัประเภท - 2,257 
ค่าตดัจ าหน่าย (14,721) (14,212) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  82,786 91,623 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 111,869 109,227 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 164 137 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 76,776 46,600 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 301,030 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บุคคลหรือกิจการ                     
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
98,518 

 
56,992 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 87,305 81,828 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,752 21,046 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 408,384 616,860 
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16. เงินกู้ยืมจากธนาคาร 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง                      
ในวงเงิน 2,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชช้ าระค่าท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง                             
ค่าอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาอาคารใหม่และส าหรับปรับปรุงอาคารปัจจุบัน เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มี
หลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 21 เดือนนบัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูค้ร้ังแรก หรือภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 แลว้แต่ระยะเวลาใดจะเกิดข้ึนก่อน โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราลอยตวับวกอตัราคงท่ีและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 

 ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืดงักล่าวระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น 

- การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯของครอบครัวผูถื้อหุ้นหลกัทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ี 
หากมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชน การด ารงสดัส่วนดงักล่าวไม่นบัรวมหุน้สามญั
เพิ่มทุนท่ีไดมี้การเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 

- การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

- กรณีท่ีบริษทัฯมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Initial Public offering) บริษทัฯตอ้งช าระคืนเงิน
กูย้มืภายใน 15 วนันบัจากวนัส้ินสุดการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 

- ไม่ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ควบหรือรวมกิจการ 
หรือโอนกิจการ เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัฯจะด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชน 

- ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพยข์องบริษทัฯ เวน้แต่เป็นไปในทางการคา้ปกติของบริษทัฯ 

- ไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัโดยการกูย้มืเงินและการค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯยงัมิไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าว 
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17. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 โครงการผลประโยชน ์

หลงัออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน ์

ระยะยาวอ่ืน 
                                                              

รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 103,066 90,910 2,491 2,390 105,557 93,300 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:       
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,555 10,440 1,012 608 8,567 11,048 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,354 2,391 59 56 2,413 2,447 
ตน้ทุนบริการในอดีต 8,515 - - - 8,515 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (7,302) - - - (7,302) - 

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                    
ขอ้สมมติทางการเงิน (12,149) - - - (12,149) - 

- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ (347) - - - (347) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (4,407) (675) (160) (563) (4,567) (1,238) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 97,285 103,066 3,402 2,491 100,687 105,557 

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวน
ประมาณ 3 ลา้นบาท (2560: จ านวน 1 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 11 - 21 ปี (2560: 11 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.4 - 3.9 2.6 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0 5.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 13.0 0.0 - 17.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองค า 2.5 3.0 
อตัราการเพิ่มข้ึนของค่ารักษาพยาบาล 3.0 - 6.0 - 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 2561 2560 

 ร้อยละของการเปล่ียนแปลงต่อปี เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด 1 1 (10,644) 12,630 (10,585) 12,526 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1 1 12,246 (10,425) 11,157 (9,596) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวน 
   พนกังาน 

20 1 (6,105) 6,986 (11,128) 4,947 

อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองค า 20 20 689 (689) 559 (460) 
อตัราการเพิ่มข้ึนของค่ารักษาพยาบาล 1 - 928 (832) - - 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบับใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ข้ึนไปให้ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 ว ัน                      
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 28 ลา้นบาท 
บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้าย
ทนัทีในส่วนก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

18. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

18.1  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทัฯไดมี้มติดงัต่อไปน้ี  

 ก) อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดและอนุมัติให้เปล่ียนช่ือบริษัทเป็น 
“บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน)”  

 ข) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเปล่ียนแปลงเป็น 600 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท   

 ค)  อนุมัติ ให้ เพิ่ ม ทุนจดทะเบี ยนของบ ริษัทฯจาก เดิม  600 ล้านบาท เป็น  800 ล้านบาท                                   
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และอนุมติั             
การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวดงัน้ี 

 -  จดัสรรหุน้เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

 - จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 12.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร                    
ท่ีเป็นผูก่้อตั้งของบริษทัฯ 
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 -  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูจ้ ัดหาหุ้นส่วนเกินของ    
บริษทัฯ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน (Over-allotment Shares) ภายใน 30 วนันบั
แต่วนัแรกท่ีหุน้นั้นเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ง) อนุมติัให้น าหุ้นของบริษทัฯเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์               
แห่งประเทศไทย 

18.2  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัฯเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด              
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

18.3  ในระหว่างวนัท่ี 16 ถึง 19 ตุลาคม 2561 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนท่ีจะเสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นจ านวน 167.5 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท และเสนอขายแก่กรรมการ
และ/หรือผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก่้อตั้ งของบริษัทฯเป็นจ านวน 12.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท              
คิดเป็นเงินจ านวนรวม 1,976.13 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯได้รับช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว              
ทั้งจ านวนในวนัท่ี 22 และ 24 ตุลาคม 2561 และไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้กับกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561  

 หุ้นสามญัของบริษทัฯเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 
2561 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินของบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาก
บริษัทฯจ านวน 6.3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท คิดเป็นเงินจ านวนรวม 73.08 ล้านบาท                      
เพื่อส่งคืนให้แก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก่้อตั้งของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว
แลว้ทั้งจ  านวนในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 และไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

 ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้น
ดงักล่าวเป็นจ านวน 50.77 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได ้12.69 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดแ้สดงหักจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี               
หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 875,022 668,921 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 155,822 151,173 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 648,932 581,592 
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 410,402 374,149 

21.  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯให้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญแก่กรรมการและ/หรือ
ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก่้อตั้งของบริษทัฯ จ านวน 12.50 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 33.13 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิคือความส าเร็จของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน
คร้ังแรก ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วนัท่ีให้สิทธิเท่ากับ 11.60 บาทต่อหุ้น                 
โดยอา้งอิงจากราคาตลาด ณ วนัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯได้
บนัทึกผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์จ านวน 111.88 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   

22. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 60,775 57,017 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,284) (2,185) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 58,491 54,832 

 



 

24 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

             (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน 
   จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (265) (20) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไร                                                  
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,959 - 
รวม 3,694 (20) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2561  2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 215,717  317,088 

    
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 43,143  63,418 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    
 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 24,440  479 
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (9,092)  (9,065) 

รวม 15,348  (8,586) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 58,491  54,832 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,615 3,200 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,369 2,777 
ส ารองผลประโยชน์ของพนกังาน 20,429 21,111 

รวม 25,413 27,088 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 2561 2560 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 
   มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 199 464 

รวม 199 464 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 25,214 26,624 

23. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี                               
บริษทัฯไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไป
ของจ านวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่า         
หุน้ละ 1 บาท โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้
ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน 

24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯคือ คณะกรรมการบริหาร   

บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ                   
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้
ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน 
และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและ                             
เขตภูมิศาสตร์แลว้  

ข้อมลูเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10                   
ของรายไดข้องกิจการ 
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25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา                           
ร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนของบริษทัฯ ในปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงินประมาณ                
10 ลา้นบาท (2560: 8 ลา้นบาท) 

26. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 
(พนับาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
(บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 48,000 8 

เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 504,000 84 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 860 1,011 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 65 6 
การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 32 26 
รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 957 1,043 

27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีส านักงาน อุปกรณ์และอ่ืน ๆ                     
อายขุองสญัญามีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาขา้งตน้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
      จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 8 8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 2 2 
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27.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทยแ์ละบริการอ่ืน ๆ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระ    
ในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 เป็นจ านวนเงินประมาณ  44 ล้านบาท (2560: จ านวนเงินประมาณ            
65 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหวา่งปี 2561 ถึงปี 2563) 

27.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท (2560: 3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

28. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีล าดบัชั้น           
อยูใ่นระดบั 2 ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  
 2561 2560 
สินทรัพย์ทีว่ดัด้วยมูลค่ายุติธรรม   
   เงินลงทุนชัว่คราว (หมายเหตุ 8) 786,408 453,517 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน บริษัทฯ                       
มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯ
จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของ
บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย 
จ านวนสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุน
ชัว่คราวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของ
บริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

30. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.14:1 (2560: 0.36:1) 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
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