บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด”)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
(เดิ มชื่ อ “บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด”)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากบริ ษทั ฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องนี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องนี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สาหรับเรื่ องนี้ดว้ ยได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็ นบัญชีที่สาคัญต่องบการเงินเนื่องจากมีจานวนเงินสู ง (คิดเป็ นประมาณร้อยละ
99 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ รายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้จากการขายยา
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผูป้ ่ วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดสาหรับคู่สัญญาต่าง ๆ เช่น บริ ษทั ประกัน
และคู่สญ
ั ญาอื่นอีกจานวนมาก โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทากับคู่สญ
ั ญามีความหลากหลาย ดังนั้น
บริ ษทั ฯจึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ดงั กล่าวโดยการ
•

ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ที่บริ ษทั ฯออกแบบ และให้ความสาคัญในการทดสอบเป็ นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาหรับ
การควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น

•

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย และอัตราส่ วนที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
และเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในอดีตของบริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้
ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป

•

สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

•

สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
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ความเห็ น ของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึ งข้อมูลอื่ น และข้าพเจ้าไม่ ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้
มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการ
ที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

4

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ขา้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าว
ต่อสาธารณะหรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

โกสุ มภ์ ชะเอม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2561

(หน่วย: บาท)
2560

7
8
9
10

223,497,436
1,636,628,116
139,294,488
42,883,989
6,641,565
2,048,945,594

237,804,656
453,725,087
132,867,228
39,468,137
14,755,066
878,620,174

11
12
13
14

2,704,300
1,375,000
2,136,137,758
82,785,645
125,211,898
25,214,479
2,007,286
2,375,436,366
4,424,381,960

2,704,300
1,375,000
1,713,327,084
91,622,704
140,700,426
26,623,893
1,609,787
1,977,963,194
2,856,583,368
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 800,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2560: หุ น้ สามัญ 6,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 786,300,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2560: หุ น้ สามัญ 6,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2561

(หน่วย: บาท)
2560

15

408,383,679
11,136,698
29,294,661
448,815,038

616,859,876
20,654,884
17,020,330
654,535,090

17

100,687,240
1,537,848
102,225,088
551,040,126

105,557,223
1,462,748
107,019,971
761,555,061

800,000,000

600,000,000

786,300,000
1,934,359,580

600,000,000
10,349,000

67,861,280
1,084,025,152
795,822
3,873,341,834
4,424,381,960
-

60,000,000
1,422,822,819
1,856,488
2,095,028,307
2,856,583,368
-

18

18
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

22

2561

(หน่วย: บาท)
2560

2,701,078,237
32,464,978
2,733,543,215

2,421,499,165
33,726,646
2,455,225,811

1,864,196,472
64,223,637
477,531,217
111,875,000
2,517,826,326
215,716,889
(58,491,295)
157,225,594

1,681,640,795
59,884,356
396,613,086
2,138,138,237
317,087,574
(54,831,836)
262,255,738

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี

8
22

17
22

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2560

2561

(1,325,832)
265,166

(100,641)
20,128

(1,060,666)

(80,513)

19,797,523
(3,959,504)

-

15,838,019
14,777,353

(80,513)

172,002,947

262,175,225

0.25

0.44

634,733,973

(หน่วย: หุ น้ )
600,000,000
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี้สูญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สํารองผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2560

215,716,889

317,087,574

155,821,701
436,806
4,458,966
1,339,162
(4,292,223)
111,875,000
19,494,763
(377,494)
(6,258,239)

151,173,340
501,659
704,113
1,977,204
(1,829,412)
13,494,886
(1,210,359)
(11,055,207)

498,215,331

470,843,798

(11,646,936)
(3,415,852)
8,113,501
(397,499)

7,576,068
2,118,050
(2,489,550)
(124,223)

51,027,509
(218,479)
75,100
(4,567,223)
537,185,452
(57,602,051)
479,583,401

20,190,296
539,808
161,400
(1,238,235)
497,577,412
(57,147,666)
440,429,746

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากเงินลงทุน
ซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
จ่ายชําระหนี้ค่าซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จ่ายชําระหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ จาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้ อที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
จําหน่ายงานระบบอาคารที่ยงั ไม่ได้รับชําระ
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นสิ นทรัพย์ถาวร
เงินปั นผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

(หน่วย: บาท)
2560

(1,179,936,637)
377,494
(412,039,409)
(357,787,055)
(41,872,971)
(4,227,176)
(234,458)
954,000
6,639,556
(1,988,126,656)

162,505,929
1,210,359
(313,609,404)
(39,065,857)
(178,368,748)
(5,021,074)
(4,265,358)
883,500
11,511,854
(364,218,799)

2,049,205,000
(63,461,775)
(491,507,190)
1,494,236,035
(14,307,220)
237,804,656
223,497,436
-

(47,143,200)
(47,143,200)
29,067,747
208,736,909
237,804,656
-

96,861,447
1,656,360
57,413
57,361,499
13,577,760

357,787,055
234,458
2,257,208
44,025,411
3,735,405

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรื อนหุน้
จัดสรรแล้ว
ที่ออกและชําระแล้ว ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ - สํารองตามกฎหมาย
600,000,000
10,349,000
60,000,000
600,000,000
10,349,000
60,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
โอนไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

600,000,000
186,300,000
786,300,000

10,349,000
1,924,010,580
1,934,359,580

60,000,000
7,861,280
67,861,280

ยังไม่ได้จดั สรร
1,208,567,081
262,255,738
262,255,738
(48,000,000)
1,422,822,819
1,422,822,819
157,225,594
15,838,019
173,063,613
(504,000,000)
(7,861,280)
1,084,025,152

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
1,937,001
(80,513)
(80,513)
1,856,488
1,856,488
(1,060,666)
(1,060,666)
795,822

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,880,853,082
262,255,738
(80,513)
262,175,225
(48,000,000)
2,095,028,307
2,095,028,307
157,225,594
14,777,353
172,002,947
2,110,310,580
(504,000,000)
3,873,341,834

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษั ท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) เป็ นบริ ษั ท มหาชนซึ่ งจัด ตั้ ง
และมี ภู มิ ล าเนาในประเทศไทย บริ ษ ัท ฯด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในการประกอบกิ จ การโรงพยาบาล
ที่ อ ยู่ ต ามที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯอยู่ ที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และได้จดทะเบี ยนเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั ฯกับกระทรวงพาณิ ชย์จากเดิ มชื่ อ
“บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด” เป็ น “บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)”

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ น นี้ ได้จ ัด ท าขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุ น เดิ ม เว้น แต่ จ ะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ น ในนโยบาย
การบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อ ปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หาเท่ าเที ย มกับ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สั ญ ญาที่ อ ยู่ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ อื่ น มาตรฐานฉบับ นี้ ได้ก าหนดหลัก การ
5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวน
เงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษัท ฯเชื่ อ ว่ ามาตรฐานฉบับ ดัง กล่ าวจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ นสาระส าคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัด มู ล ค่ าเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมหรื อ ราคาทุ น ตัด จ าหน่ ายโดยพิ จ ารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และเมื่ อ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น กลุ่มนี้ มี ผลบังคับใช้จะท าให้มาตรฐานการบัญ ชี การตี ความมาตรฐานการบัญ ชี และ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
รายได้จ ากการประกอบกิ จ การโรงพยาบาลโดยส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ว ยรายได้ค่ ารั ก ษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อจาหน่ายแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กาหนดในสัญญา
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งก าหนดจ่ ายคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อนนับ จากวัน ที่ ได้ม าและไม่ มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมู ลค่าตามจานวนมู ลค่าสุ ท ธิ ที่จะได้รับ บริ ษ ทั ฯบัน ทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ
ยา เวชภัณ ฑ์แ ละวัส ดุ คงเหลื อ แสดงมู ลค่าตามราคาทุ น หรื อมู ลค่าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ แล้ว แต่ ราคาใด
จะต่ากว่า ราคาทุนคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลัก ทรั พ ย์ดังกล่ าวบัน ทึ ก ในก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ น และจะบัน ทึ ก ในส่ วนของก าไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อได้จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ข) เงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ไม่ อยู่ในความต้องการของตลาดถื อเป็ นเงิน ลงทุ น ทัว่ ไป ซึ่ งแสดง
ในราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้ อหลัง สุ ด
ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของปี
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
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4.6 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคารและห้องชุด
งานระบบอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

-

10 - 30
30
10 - 20
7 - 10
3 - 10
10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนิ นงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษ ทั ฯตัด รายการที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ออกจากบัญ ชี เมื่อจาหน่ ายสิ น ทรัพ ย์ห รื อคาดว่าจะ
ไม่ไ ด้รับ ประโยชน์เชิง เศรษฐกิจ ในอนาคตจากการใช้ห รื อ จากการจาหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ รายการ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน เมื่อบริ ษทั ฯ
ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ของสิ นทรัพย์น้ นั (ถ้ามี)
ค่า ตัด จ าหน่ า ยค านวณจากราคาทุน ของสิ น ทรัพ ย์ด งั กล่า วโดยใช้ว ิธี เ ส้น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 7 - 10 ปี
ค่าตัดจาหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
บริ ษ ทั ฯตัด จาหน่ ายสิ น ทรัพ ย์ไ ม่มีต วั ตนที่มีอ ายุก ารให้ป ระโยชน์จากัด อย่างมีร ะบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
เมื่อ มีข อ้ บ่ง ชี้ ว่า สิ น ทรัพ ย์น้ ัน เกิด การด้อ ยค่า บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัด จาหน่ ายและ
วิธีการตัดจาหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษ ทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที่มี
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ซึ่ ง ท าให้มีอิท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระส าคัญ ต่อ บริ ษ ทั ฯ
ผู บ้ ริ ห ารส าคัญ กรรมการหรื อ พนัก งานของบริ ษ ทั ฯที ่ม ีอ านาจในการวางแผนและควบคุม
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
4.9 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถื อเป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิ น สั ญ ญาเช่ าการเงิ น จะบัน ทึ กเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุ น ด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบัน ทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ น ตลอดอายุของสัญ ญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์ที่ได้มาตามสัญ ญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื ออายุของสัญญาเช่ า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่ าถื อ เป็ นสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งาน จ านวนเงิ น ที่ จ่ ายตามสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งานรั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ าย
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ น ทรั พ ย์น้ ัน ทั้งนี้ มู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น หมายถึ งมู ล ค่ ายุติ ธ รรมหั ก ต้น ทุ น ในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
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4.11 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษัท ฯรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนั ส วัน ลางานที่ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนและเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ทั ฯและพนัก งานของบริ ษ ัท ฯได้ร่วมกัน จัด ตั้งกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ น ที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ น ทรั พ ย์ของบริ ษ ทั ฯ เงิ นที่ บริ ษ ทั ฯจ่ายสมทบกองทุ นสารองเลี้ยงชี พ บัน ทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
ค่ า รั ก ษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนั ก งานอื่ น ๆ ซึ่ งบริ ษัท ฯถื อ ว่ า เงิ น ชดเชยและ
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้น
บริ ษ ัท ฯจัด ให้ มี โ ครงการผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น ของพนั ก งาน ได้แ ก่ โครงการของรางวัล
การปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลา
บริ ษ ัท ฯค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ ท าการประเมิ น ภาระผู ก พั น ดั ง กล่ า วตามหลั ก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในกาไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลด
ขนาดโครงการ หรื อเมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
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4.12 การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
บริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ น้ สามัญเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูก้ ่อตั้งของบริ ษทั ฯ
โดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ บริ ษทั ฯรับรู ้บริ การที่ได้รับจากการ
จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เมื่อกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูก้ ่อตั้งของบริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การได้รับสิ ทธิ โดยบันทึกค่าใช้จ่ายอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญ ณ วันที่ให้สิทธิ (หักด้วย
มูลค่าหุน้ สามัญที่บริ ษทั ฯเสนอขาย)
4.13 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ต
ได้เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษ ัทฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษ ทั ฯบัน ทึ กภาษี เงิ น ได้ปั จจุ บ ัน ตามจานวนที่ คาดว่าจะจ่ ายให้แก่ ห น่ วยงานจัดเก็บ ภาษี ของรั ฐ
โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ที่ เกี่ ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ทุ ก รายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษี ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใช้ในจ านวนเท่ าที่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ที่ บ ริ ษ ัท ฯจะมี ก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี และผลขาดทุ นทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญ ชี ของสิ น ทรัพ ย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี ทุกสิ้ น รอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯ
จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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4.15 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มู ล ค่ายุติ ธรรม หมายถึ ง ราคาที่ ค าดว่าจะได้รับ จากการขายสิ น ทรั พ ย์ห รื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ าย
เพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัด
มู ลค่ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้องก าหนด
ให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด
ล าดับ ชั้น ของมู ล ค่ ายุติ ธ รรมที่ ใ ช้ว ดั มู ล ค่ าและเปิ ดเผยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ ข ้อ มู ล ราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ นอย่ า งเดี ย วกั น ในตลาดที่ มี
สภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมูลเกี่ ยวกับกระแสเงิน สดในอนาคตที่ กิจการ
ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต่ างไปจากจ านวนที่ ป ระมาณการไว้ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ แ ละมู ลค่าคงเหลื อเมื่ อเลิ กใช้งานของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ ห ารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกี่ ยวกับขอบเขตหรื อ
ลักษณะการใช้หรื อคาดว่าจะใช้สินทรัพย์น้ นั ซึ่ งส่ งผลกระทบทางลบต่อบริ ษทั ฯในระหว่างปี หรื อ
คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษ ัท ฯจะรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ส าหรั บ ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้หัก ภาษี แ ละ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษ ัท ฯควรรั บ รู ้ จ านวนสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี เป็ นจ านวนเท่ าใด
โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
หนี้ สิน ตามโครงการผลประโยชน์ห ลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่ าง ๆ ในการประมาณการนั้ น เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึ้ น เงิ น เดื อ นในอนาคต อัต รามรณะ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคาและอัตราการเพิ่มขึ้น
ของค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น
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6.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษ ัท ฯมี รายการธุ รกิ จ ที่ ส าคัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกัน ระหว่างบริ ษทั ฯและบุ คคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
นโยบายการกาหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ส่ วนลดค่ารักษาพยาบาล
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ การจ่าย

ราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราร้อยละ 10 (2560: ร้อยละ 10)
ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไปและราคาตามที่ระบุในสัญญา
นโยบายการกาหนดราคา

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ค่ า ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ ส่ ว น ล ด ค่ า
รักษาพยาบาล
ค่าเช่าจ่าย
ค่าที่ปรึ กษา
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

ราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราร้อยละ 15 ถึง 100 (2560: ร้อยละ 15 ถึง 100)
ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ราคาตามที่ระบุในสัญญาโดยอ้างอิงราคาประเมิน
(หน่วย: ล้านบาท)
2560

2561
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ส่ วนลดค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ค่าสวัสดิการและส่ วนลดค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าที่ปรึ กษา

2.3
2.3
1.2
5.5

2.4
(0.1)
2.3
1.2
3.8

5.9
(2.9)
3.0
0.4

12.6
(5.8)
6.8
3.9
11

ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

60.1

321.0

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและผูถ้ ือหุน้ )
225
241
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
1,120
1,376
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,345
1,617
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
813
813
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
813
813
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
164
137
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
164
137
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 15)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผูถ้ ือหุน้ )
301,030
รวมเจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
301,030
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯมี ค่าใช้จ่ ายผลประโยชน์ พ นักงาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
74,878
61,354
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
9,704
557
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
111,875
รวม
196,457
61,911
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ในไตรมาสที่ ห นึ่ งของปี 2561 บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก สวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของกรรมการผู ้ก่ อ ตั้ง
โรงพยาบาลเพิ่มเติมเป็ นจานวนเงินประมาณ 8.5 ล้านบาท ซึ่ งรวมอยูเ่ ป็ นส่ วนหนึ่ งของผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืน
ภายใน 3 เดือน
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

2561
2,764
200,142
20,591
223,497

(หน่วย: พันบาท)
2560
3,265
150,762
52,828
30,950
237,805

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37
ถึง 1.30 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.25 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจา
ตัว๋ แลกเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - ราคาทุน
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - มูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

2561
550,220
300,000
785,413
785,413
995
786,408
1,636,628

(หน่วย: พันบาท)
2560
208
26,944
77,975
346,277
451,196
2,321
453,517
453,725

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีการลงทุนในเงินฝากประจาและตัว๋ แลกเงินที่ มีอตั ราดอกเบี้ ย
ระหว่างร้อยละ 0.90 ถึง 1.75 ต่อปี (2560: มีการลงทุนในพันธบัตรหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ระบุดอกเบี้ย
จานวน 55 ล้านบาท ส่ วนที่เหลือมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.90 ถึง 4.65 ต่อปี )
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
2561
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่คา้ งชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่คา้ งชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2560

1,336
9
1,345

1,615
2
1,617

119,609
8,134
11,578
14,580
153,901
(20,458)
133,443
134,788

116,773
6,434
2,749
15,666
141,622
(15,999)
125,623
127,240

1,864
1,943
699
4,506
139,294

2,625
2,325
677
5,627
132,867
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10. ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ

ยา
เวชภัณฑ์
วัสดุอื่น
รวม

2561
28,912
10,667
3,305
42,884

(หน่วย: พันบาท)
2560
26,085
10,310
3,073
39,468

11. เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคา้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจาซึ่ งบริ ษทั ฯได้นาไปค้ าประกันหนังสื อค้ าประกันที่ธนาคารออกให้
ในนามของบริ ษทั ฯ
12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
จานวนนี้เป็ นเงินลงทุนในหุ น้ สามัญจานวน 125,000 หุ น้ ของบริ ษทั ไทย สเตมไลฟ์ จากัด ซึ่งคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 5 ของทุนของบริ ษทั ดังกล่าว
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13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ที่ดิน
และห้องชุด งานระบบอาคาร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
ทางการแพทย์

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
138,966
17,157
739,619
466,398
565,957
ซื้อเพิ่ม
312,595
7,255
12,120
44,775
จาหน่าย
(909)
(22)
(4,080)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
20,000
จัดประเภท
3,165
40,429
51,070
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
471,561
17,157
749,130
518,925
657,722
ซื้อเพิ่ม
58,054
15,105
13,159
62,358
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
(1,266)
(35)
(7,994)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
4,000
2,980
20,352
39,356
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
533,615
17,157
786,301
571,405
712,086
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
12,588
328,497
288,441
339,012
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
792
24,781
31,511
55,900
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย
(273)
(3)
(3,882)
31 ธันวาคม 2560
13,380
353,005
319,949
391,030
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
792
25,398
34,099
58,440
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
(602)
(35)
(7,846)
31 ธันวาคม 2561
14,172
377,801
354,013
441,624
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
471,561
3,777
396,125
198,976
266,692
31 ธันวาคม 2561
533,615
2,985
408,500
217,392
270,462
ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ปี 2560 (จานวน 115 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
ปี 2561 (จานวน 121 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย: พันบาท)
รวม

278,591
13,030
(14,571)
6,344
283,394
15,760
(4,893)
162
7,358
301,781

21,786
3,550
(3,150)
4,808
26,994
590
(2,825)
24,759

66,775
278,072
24,025
(2,257)
(105,816)
260,799
343,875
50,219
(67,066)
587,827

2,295,249
671,397
(22,732)
44,025
(2,257)
2,985,682
508,901
(17,013)
57,361
3,534,931

173,464
22,188
(13,477)
182,175
20,481
(4,522)
198,134

13,262
1,790
(2,236)
12,816
1,891
(1,658)
13,049

-

1,155,264
136,962
(19,871)
1,272,355
141,101
(14,663)
1,398,793

101,219
103,647

14,178
11,710

260,799
587,827

1,713,327
2,136,138
136,962
141,101
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงิน
ประมาณ 558 ล้านบาท (2560: 469 ล้านบาท)
14. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

2561
186,470
(83,684)
(20,000)
82,786

(หน่วย: พันบาท)
2560
180,587
(68,964)
(20,000)
91,623

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม
จัดประเภท
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2561
91,623
5,884
(14,721)
82,786

(หน่วย: พันบาท)
2560
98,322
5,256
2,257
(14,212)
91,623

2561
111,869
164
76,776
-

(หน่วย: พันบาท)
2560
109,227
137
46,600
301,030

15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร - บุคคลหรื อกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

98,518
87,305
33,752
408,384

56,992
81,828
21,046
616,860
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16. เงินกู้ยืมจากธนาคาร
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง
ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ชาระค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ค่ าอุ ป กรณ์ ส าหรั บ พัฒ นาอาคารใหม่ แ ละส าหรั บ ปรั บ ปรุ งอาคารปั จ จุ บ ัน เงิ น กู้ยืม ดังกล่ าวไม่ มี
หลักประกันและมีกาหนดชาระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 21 เดือนนับจากวันที่เบิก
เงินกูค้ รั้งแรก หรื อภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคิดดอกเบี้ย
ในอัตราลอยตัวบวกอัตราคงที่และมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ดังกล่าวระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ เช่น
- การดารงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯของครอบครัวผูถ้ ือหุ ้นหลักทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้
หากมีการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน การดารงสัดส่ วนดังกล่าวไม่นบั รวมหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่ได้มีการเสนอขายให้แก่ประชาชน
- การดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
- กรณี ที่บริ ษทั ฯมีการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชน (Initial Public offering) บริ ษทั ฯต้องชาระคืนเงิน
กูย้ มื ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้ นสุ ดการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
- ไม่ดาเนิ นการใด ๆ อันเป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ควบหรื อรวมกิจการ
หรื อโอนกิจการ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ฯจะดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน
- ไม่จาหน่าย จ่าย โอนสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นไปในทางการค้าปกติของบริ ษทั ฯ
- ไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันโดยการกูย้ มื เงินและการค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯยังมิได้เบิกใช้เงินกูย้ มื ดังกล่าว
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17. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
- ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
2561
2560
103,066
90,910

โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
2561
2560
2,491
2,390

รวม
2561
105,557

2560
93,300

7,555
2,354
8,515

10,440
2,391
-

1,012
59
-

608
56
-

8,567
2,413
8,515

11,048
2,447
-

(7,302)

-

-

-

(7,302)

-

(12,149)

-

-

-

(12,149)

-

(347)
(4,407)
97,285

(675)
103,066

(160)
3,402

(563)
2,491

(347)
(4,567)
100,687

(1,238)
105,557

บริ ษ ัท ฯคาดว่าจะจ่ ายช าระผลประโยชน์ ระยะยาวของพนัก งานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจ านวน
ประมาณ 3 ล้านบาท (2560: จานวน 1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯประมาณ 11 - 21 ปี (2560: 11 ปี )
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคา
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล

2561
(ร้อยละต่อปี )
1.4 - 3.9
4.0 - 7.0
0.0 - 13.0
2.5
3.0 - 6.0

2560
(ร้อยละต่อปี )
2.6
5.0
0.0 - 17.0
3.0
20

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวน
พนักงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคา
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล

2561
2560
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี
1
1
1
1
20
1
20
1

20
-

2561
เพิ่มขึ้น
(10,644)
12,246
(6,105)

ลดลง
12,630
(10,425)
6,986

689
928

(689)
(832)

(หน่วย: พันบาท)
2560
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(10,585)
12,526
11,157
(9,596)
(11,128)
4,947
559
-

(460)
-

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับ ใหม่ น้ ี ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่ ม เติ มกรณี น ายจ้างเลิ ก จ้าง ส าหรั บ ลู กจ้างซึ่ งท างาน
ติ ด ต่ อ กั น ครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ชดเชยไม่ น้ อ ยกว่ า ค่ า จ้า งอัต ราสุ ด ท้ า ย 400 วัน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี้ สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท
บริ ษทั ฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่าย
ทันทีในส่ วนกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
18. ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
18.1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ของบริ ษทั ฯได้มีมติดงั ต่อไปนี้
ก)

อนุ ม ัติ ก ารแปรสภาพบริ ษ ัท ฯเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด และอนุ ม ัติ ใ ห้ เปลี่ ย นชื่ อ บริ ษ ัท เป็ น
“บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)”

ข)

อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจากมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ซึ่ งจะส่ งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงเป็ น 600 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 600 ล้านบาท

ค)

อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯจากเดิ ม 600 ล้ า นบาทเป็ น 800 ล้ า นบาท
โดยการออกหุ ้นสามัญ เพิ่มทุน จานวน 200 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุ มตั ิ
การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวดังนี้
- จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)
- จัด สรรหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น จ านวน 12.5 ล้านหุ ้ น เพื่ อเสนอขายแก่ ก รรมการและ/หรื อผูบ้ ริ ห าร
ที่เป็ นผูก้ ่อตั้งของบริ ษทั ฯ
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- จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ มทุ น จ านวน 20 ล้านหุ ้ น เพื่ อเสนอขายต่ อผูจ้ ัดหาหุ ้ น ส่ วนเกิ น ของ
บริ ษทั ฯ อันเกี่ยวเนื่ องกับการจัดสรรหุ น้ ส่ วนเกิน (Over-allotment Shares) ภายใน 30 วันนับ
แต่วนั แรกที่หุน้ นั้นเริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ง)

อนุ มตั ิ ให้น าหุ ้น ของบริ ษ ทั ฯเข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย

18.2 เมื่ อวัน ที่ 29 มี น าคม 2561 บริ ษ ัท ฯได้จดทะเบี ยนการแปรสภาพบริ ษ ทั ฯเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจากัด
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
18.3 ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 19 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในส่ วนที่จะเสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นจานวน 167.5 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 11.60 บาท และเสนอขายแก่กรรมการ
และ/หรื อ ผูบ้ ริ ห ารที่ เป็ นผูก้ ่ อ ตั้งของบริ ษ ัท ฯเป็ นจ านวน 12.5 ล้านหุ ้ น ในราคาหุ ้ น ละ 2.65 บาท
คิ ด เป็ นเงิ น จ านวนรวม 1,976.13 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษ ัท ฯได้รับ ช าระเงิ น ค่ าหุ ้น เพิ่ ม ทุ น ดังกล่ าวแล้ว
ทั้งจานวนในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561 และได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยเมื่ อวันที่ 30 ตุลาคม
2561
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นของบริ ษทั ฯได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจาก
บริ ษ ัท ฯจ านวน 6.3 ล้านหุ ้ น ในราคาหุ ้ น ละ 11.60 บาท คิ ด เป็ นเงิ น จ านวนรวม 73.08 ล้านบาท
เพื่อส่ งคืนให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูก้ ่อตั้งของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับชาระเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
แล้วทั้งจานวนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการเสนอขายหุ ้น
ดังกล่าวเป็ นจานวน 50.77 ล้านบาท (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้ 12.69 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้แสดงหักจาก
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
19. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
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20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมแพทย์
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

2561
875,022
155,822
648,932
410,402

(หน่วย: พันบาท)
2560
668,921
151,173
581,592
374,149

21. การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯให้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น สามัญ แก่ ก รรมการและ/หรื อ
ผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูก้ ่อตั้งของบริ ษทั ฯ จานวน 12.50 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 2.65 บาท คิดเป็ นจานวน
เงิน 33.13 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ คือความสาเร็ จของการเสนอขายหุ ้นต่อสาธารณชน
ครั้ งแรก ซึ่ งมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ ณ วัน ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ เท่ ากับ 11.60 บาทต่ อ หุ ้ น
โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ณ วันเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯได้
บันทึกผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์จานวน 111.88 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
2560

60,775

57,017

(2,284)
58,491

(2,185)
54,832
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จานวนภาษี เงิน ได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
(265)
(20)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกาไร
3,959
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
3,694
(20)
รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561
215,717

(หน่วย: พันบาท)
2560
317,088

ร้อยละ 20
43,143

ร้อยละ 20
63,418

24,440
(9,092)
15,348
58,491

479
(9,065)
(8,586)
54,832

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
2561
2560
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
2,615
3,200
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
2,369
2,777
สารองผลประโยชน์ของพนักงาน
20,429
21,111
รวม
25,413
27,088
24

(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
2561
2560
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
23.

199
199
25,214

464
464
26,624

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจ านวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ของหุ ้ น สามัญ ที่ อ อกอยู่ ใ นระหว่ า งปี
บริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งจานวนหุ ้นสามัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนไป
ของจานวนหุ น้ สามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่า
หุ น้ ละ 1 บาท โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้น
ของปี แรกที่เสนอรายงาน

24. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานของบริ ษทั ฯคือ คณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ ธุ รกิจโรงพยาบาล
และด าเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิศาสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงานของ
ส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้
ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน
และสิ นทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นการรายงานตามส่ วนงานด าเนิ น งานและ
เขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษ ัทฯไม่ มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่ มีมูลค่าเท่ ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 10
ของรายได้ของกิจการ
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25. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษ ัท ฯและพนั ก งานจะจ่ า ยสมทบเข้า กองทุ น เป็ นรายเดื อ นในอัต รา
ร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดื อน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกสิ กรไทย จากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุน ของบริ ษทั ฯ ในปี 2561 บริ ษทั ฯรั บรู ้ เงิ นสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวนเงินประมาณ
10 ล้านบาท (2560: 8 ล้านบาท)
26. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2559
เงินปันผลประจาปี 2560

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(พันบาท)
(บาท)
48,000

8

504,000

84

27. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
27.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุน ดังนี้

การปรับปรุ ง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร
การซื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์
การซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รวมภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน

2561
860
65
32
957

(หน่วย: ล้านบาท)
2560
1,011
6
26
1,043

27.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษ ัท ฯได้เข้าท าสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเช่ าพื้ น ที่ ส านัก งาน อุ ป กรณ์ แ ละอื่ น ๆ
อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาข้างต้นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561
2560
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
8
8
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
2
2
26

27.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาบารุ งรักษาอุปกรณ์ การแพทย์และบริ การอื่น ๆ โดยมีค่าบริ การที่ตอ้ งจ่ายชาระ
ในระหว่างปี 2562 ถึ งปี 2564 เป็ นจ านวนเงิ น ประมาณ 44 ล้านบาท (2560: จานวนเงิ น ประมาณ
65 ล้านบาทที่ตอ้ งจ่ายชาระในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563)
27.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่
เป็ นจานวน 3 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯคือเพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า
28. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ งมีลาดับชั้น
อยูใ่ นระดับ 2 ดังนี้

สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั ด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ คราว (หมายเหตุ 8)

2561

(หน่วย: พันบาท)
2560

786,408

453,517

29. เครื่ องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ น สด เงิ น ลงทุ น ชั่วคราว ลู ก หนี้ การค้าและลูก หนี้ อื่ น และเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่ น บริ ษ ัท ฯ
มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ
บริ ษทั ฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จานวนมากราย
จานวนสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุน
ชัว่ คราวที่มีดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
บริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากบริ ษทั ฯไม่มีธุรกรรมที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ
29.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคี ยงกับ อัต ราดอกเบี้ ยในตลาด บริ ษ ัท ฯจึ งประมาณมู ลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมื อ ทางการเงิ น
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
30. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที่ ส าคัญ ของบริ ษ ัท ฯ คื อ การจัด ให้ มี ซ่ ึ งโครงสร้ างทุ น ที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.14:1 (2560: 0.36:1)
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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