บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 กรกฎาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
บริษัทฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้น
ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สาคัญต่องบการเงิน เนื่องจากมีจานวนเงินที่มีนัยสาคัญ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 98 ของยอดรายได้รวมและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทาง
การแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงมีส่วนลดสาหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่
ทากับคู่สัญญามีความหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการประเมินระบบสารสนเทศและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อ
ทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการ
ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้
การค้า และตรวจตัดยอดการรับรู้รายได้ ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) วิเคราะห์อัตราส่วนของรายได้ที่สาคัญกับข้อมูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อ
ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการ
บัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทั่วไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการ
ดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ
กิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย


ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้



ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

4

ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 14 กันยายน 2561

5

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม
2561

(หน่วย: บาท)
31 กรกฎาคม
2560

7
8
6, 9
10

384,701,576
717,930,257
129,655,791
31,179,848
3,024,665
1,266,492,137

129,051,630
610,705,682
127,401,652
26,095,287
2,578,654
895,832,905

11
12
13
18

100,000,000
492,135,634
3,990,571
14,529,149
148,010
610,803,364
1,877,295,501

169,200,000
524,014,390
4,689,657
13,574,162
255,026
711,733,235
1,607,566,140

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

14
6

144,899,767
71,652,176
31,019,401
933,792
248,505,136

133,954,697
67,973,989
29,895,827
928,293
232,752,806

15

59,711,139
523,000
60,234,139
308,739,275

53,795,992
523,000
54,318,992
287,071,798

180,000,000

180,000,000

180,000,000
20,537,768

180,000,000
20,537,768

18,000,000
1,350,018,458
1,568,556,226
1,877,295,501

18,000,000
1,101,956,574
1,320,494,342
1,607,566,140

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

31 กรกฎาคม
2561

(หน่วย: บาท)
31 กรกฎาคม
2560

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

18

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

2,134,506,009
29,761,932
2,164,267,941

1,950,103,461
39,620,114
1,989,723,575

1,524,045,703
203,966,685
1,728,012,388
436,255,553
(80,193,669)
356,061,884

1,434,195,454
193,203,650
1,627,399,104
362,324,471
(71,734,827)
290,589,644

-

-

356,061,884

290,589,644

1.98

1.61

180,000,000

180,000,000

17

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไร

(หน่วย: บาท)
2560

19

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รายได้ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2560

436,255,553

362,324,471

85,307,446
789,393
10,016,622
(50,284)
(2,824,575)
(12,151,710)

89,931,132
369,872
8,850,237
8,057,546
(895,975)
(11,417,999)

517,342,445

457,219,284

(3,004,423)
(5,084,561)
(446,011)
107,016

(22,719,428)
6,216,983
(82,134)
76,809

4,325,613
3,678,187
5,499
(4,101,475)
512,822,290
(80,025,082)
432,797,208

7,302,427
4,614,493
(55,996)
(1,338,832)
451,233,606
(71,511,624)
379,721,982

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึน้
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง(เพิ่มขึน้ )
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึน้
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สญ
ู
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2560

12,112,601
(104,400,000)
69,200,000
(46,330,731)
(527,151)
798,019
(69,147,262)

10,018,660
(140,381,318)
(33,500,000)
(77,561,587)
(5,297)
1,513,902
(239,915,640)

(108,000,000)
(108,000,000)
255,649,946
129,051,630
384,701,576

(117,000,000)
(117,000,000)
22,806,342
106,245,288
129,051,630

718,342
13,641,368

876,411
7,021,911

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาเนา
ในประเทศไทย บริษัทฯดาเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบั บ ภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริษั ทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เริ่ มมีผลบัง คับในปี บั ญชีปัจจุ บันและที่ จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่ า งปี บริ ษั ท ฯได้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่ มี รอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
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ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปั จจุบั น สภาวิชาชี พบั ญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเ นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ฝ่ายบริหารของบริษั ทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2562 หลักการสาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง กิจการต้องใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่
ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา
โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจาหน่ายแล้ว
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรูต้ ามระยะเวลาตลอดอายุของสัญญาเช่า
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ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจากัดใน
การเบิกใช้
4.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซึ่งคานวณจากสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ากว่า ซึ่งมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็นในการขาย
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุน ของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

รายการ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์ระบบอานวยความสะดวก
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
สินทรัพย์ที่ได้มา
สินทรัพย์ที่ได้มา
ก่อนวันที่
ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2547
1 สิงหาคม 2547
30
30
25
ตามอายุสัญญาเช่า
10
10
15, 20
3 - 10
5 - 20
5 - 15
8 - 15
5 - 10
10
10

บริษัทฯบันทึกค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับ
ที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
บริษั ทฯตัดรายการที่ ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรั พย์ หรือคาดว่าจะไม่ได้รั บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษั ทฯตัดจาหน่า ยสินทรัพ ย์ ไม่ มี ตัวตนที่มีอายุ การให้ประโยชน์จากั ดอย่ างมีระบบตลอดอายุ การให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ นั้นเกิดการด้อยค่ า บริษั ทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีก ารตัดจาหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรั บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดังนี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
10 ปี
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริษัทฯ
4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
บริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า ในส่วนของกาไร
หรือขาดทุน เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปั จจุบันของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถึงจานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการ
จาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้
กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลั งจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกาไรหรือขาดทุนทันที
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4.11 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯจ่ า ยสมทบให้ เ ป็ น รายเดื อ น สิ นทรั พ ย์ ข องกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ได้ แ ยกออกจาก
สินทรัพ ย์ ข องบริษั ท ฯ เงิ นที่ บ ริษั ท ฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ย งชีพ บันทึก เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ
จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกาหนด
ระยะเวลา
บริษัทฯคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
โดยผู้เชีย่ วชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
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4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษั ท ฯบั นทึ กภาษี เงิ นได้ปั จจุบันตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กั บหน่วยงานจัดเก็ บภาษี ของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกาไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จ ะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ ข้ อมูล อื่น ที่ส ามารถสังเกตได้ของสินทรัพ ย์ หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ทางตรงหรือ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับ สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจั ดท างบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจ าเป็ นต้ องใช้ ดุ ลยพิ นิ จและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดังนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้ง
ของธนาคารฯ และคู่ สั ญ ญา) สภาพคล่ อง ข้อ มู ล ความสั ม พั น ธ์ และการเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่า ของ
เครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อ มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภ าษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด ในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนัก งาน ประมาณขึ้ นตามหลัก คณิต ศาสตร์ป ระกั นภั ย ซึ่ งต้ องอาศัย ข้อ สมมติฐานต่ าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจานวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

9

6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่าเช่ารับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์จ่าย (แพทย์ที่
เป็นกรรมการและผู้บริหาร)
ค่าสวัสดิการจ่าย

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราเดียวกับแพทย์อื่น ๆ ในโรงพยาบาล
บริษัทฯมีระเบียบการให้ส วัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่กรรมการ
และคู่ส มรส บุตรธิดา ตลอดจนบิดามารดาของกรรมการภายใน
วงเงินที่กาหนดไว้ต่อปี สวัสดิการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ การส่ง
ตรวจภายนอก และอุปกรณ์พิเศษ
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2561
2560

รายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่าเช่ารับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์จ่าย (แพทย์ที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร)
ค่าสวัสดิการจ่าย

29
300
11,621
3,393

282
300
11,708
3,742
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
8
15
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
8
15
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (แพทย์ที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร)
รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

111
111

87
87

1,016
1,016

911
911

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.

2561
35,206
1,736
36,942

(หน่วย: พันบาท)
2560
31,697
1,683
33,380

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2561
6,044
378,658
384,702

(หน่วย: พันบาท)
2560
5,267
123,785
129,052

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.50 ต่อปี (2560:
ร้อยละ 0.10 ถึง 1.48 ต่อปี)
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8.

เงินลงทุนชั่วคราว

8.1 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
2561
2560

เงินลงทุน
เงินฝากประจากับสถาบันการเงิน
(9 - 12 เดือน)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 8.2)
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

2561

2560

470,000

560,600

247,930
717,930

50,106
610,706

1.40 - 1.75

1.50 - 1.85

8.2 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

ยอดคงเหลือสุทธิต้นปี
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์
เพื่อค้าเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
จาหน่ายระหว่างปี - ราคาทุน
เงินสดรับจากการจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่าย
รวม
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยอดคงเหลือสุทธิปลายปี
9.

2561
50,106

(หน่วย: พันบาท)
2560
89,128

195,000

80,000

2,824
247,930

(119,918)
790
(119,128)
106
50,106

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
2560

2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3

5

5
8

10
15
12

2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2560

66,571

70,064

47,110
6,345
2,972
2,382
125,380
(3,026)
122,354
122,362

45,997
3,910
1,055
2,298
123,324
(2,955)
120,369
120,384

111
4,725
2,458
7,294
129,656

87
4,512
2,419
7,018
127,402

10. สินค้าคงเหลือ

ยาและเวชภัณฑ์
วัสดุและอื่น ๆ
รวม

2561
26,607
4,573
31,180

(หน่วย: พันบาท)
2560
22,512
3,583
26,095

11. เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.70 ถึง 1.90
ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.50 ถึง 2.00 ต่อปี)
13

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ที่ดินและ
อาคารและ อุปกรณ์ระบบ เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อานวยความ
อุปกรณ์
ติดตั้งและ
ที่ดิน
อาคาร
สะดวก
การแพทย์
อุปกรณ์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า(โอนออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า(โอนออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

227,120
227,120
227,120

430,800
976
431,776
1,134
432,910

299,858
5,834
307
(2,560)
303,439
727
392
(19)
304,539

458,584
52,490
(43,227)
467,847
38,409
(6,246)
500,010

132,232
5,296
3,598
(943)
140,183
3,300
4,458
(2,665)
145,276

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

11,526
1,172
12,698
1,124
13,822

5,063
5,307
(4,881)
5,489
9,391
(5,984)
8,896

รวม
1,565,183
70,099
(46,730)
1,588,552
52,951
(8,930)
1,632,573
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(หน่วย: พันบาท)
ที่ดินและ
อาคารและ อุปกรณ์ระบบ เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อานวยความ
อุปกรณ์
ติดตั้งและ
ที่ดิน
อาคาร
สะดวก
การแพทย์
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

1,796
77
1,873
78
1,951

357,824
21,306
379,130
20,101
399,231

250,794
10,699
(2,060)
259,433
10,020
(15)
269,438

287,792
43,392
(34,206)
296,978
42,812
(5,833)
333,957

105,743
11,926
(892)
116,777
10,200
(2,334)
124,643

9,507
840
10,347
870
11,217

-

1,013,456
88,240
(37,158)
1,064,538
84,081
(8,182)
1,140,437

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

225,247

52,646

44,006

170,869

23,406

2,351

5,489

524,014

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

225,169

33,679

35,101

166,053

20,633

2,605

8,896

492,136

2560 (จานวน 82.76 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

88,240

2561 (จานวน 79.00 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

84,081
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯมีอุปกรณ์และเครื่องมือจานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจานวนเงินประมาณ 541.24
ล้านบาท (2560: 459.40 ล้านบาท)
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ
2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

20,240
5
20,245
527
20,772
13,864
1,691
15,555
1,226
16,781

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

4,690

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

3,991

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีอ้ ื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2561
86,827
14,018
13,641
30,414
144,900

(หน่วย: พันบาท)
2560
87,508
12,021
7,022
27,404
133,955
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15. สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงิน
รางวัลการปฏิบัติงานครบกาหนดระยะเวลาแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
โครงการ
โครงการ
เงินรางวัลการ
ผลประโยชน์
ปฏิบัติงานครบ
หลังออกจากงาน กาหนดระยะเวลา
รวม
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
40,425
5,860
46,285
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
6,145
1,266
7,411
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,246
193
1,439
(810)
(529)
(1,339)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
47,006
6,790
53,796
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
6,954
1,419
8,373
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,424
220
1,644
(2,650)
(1,452)
(4,102)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
52,734
6,977
59,711
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ
กาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2561
8,373
1,644
10,017

7,393
2,624

(หน่วย: พันบาท)
2560
7,411
1,439
8,850

6,502
2,348

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจานวนประมาณ
6.42 ล้านบาท (2560: 4.18 ล้านบาท)
ณ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ ย ถ่ว งน้าหนัก ในการจ่ า ยชาระผลประโยชน์ร ะยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯประมาณ 23 ปี (2560: 23 ปี)
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สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

2561
(ร้อยละต่อปี)
2.70
5.00

2560
(ร้อยละต่อปี)
2.70
5.00

0.00 - 14.66

0.00 - 14.66

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561
2560
เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด
(3.1)
3.1
(2.7)
2.9
เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0%
อัตราการขึน้ เงินเดือน
7.1
(6.3)
6.0
(5.1)
เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(3.9)
4.1
(3.4)
3.8
16. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสารองตามกฏหมายไว้
ครบถ้วนแล้ว
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17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ต้นทุนค่าธรรมเนียมแพทย์
ต้นทุนยา วัสดุและเวชภัณฑ์
ค่าเสื่อมราคาเและค่าตัดจาหน่าย
ค่าบริการส่งตรวจภายนอก
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป
ค่าใช้จ่ายอื่น

2561
531,743
542,010
376,281
85,307
23,470
17,551
151,650

(หน่วย: พันบาท)
2560
497,841
493,517
353,908
89,931
23,705
17,326
151,171

18. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
2560

83,942
(2,793)

72,868
-

(955)
80,194

(1,133)
71,735
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างกาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แสดงได้ดังนี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561
436,256

(หน่วย: พันบาท)
2560
362,324

20%
87,251
(2,793)

20%
72,465
-

5
(4,269)
(4,264)
80,194

104
(834)
(730)
71,735

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
31 กรกฎาคม
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์
รวม

605
11,942
1,982
14,529

(หน่วย: พันบาท)
31 กรกฎาคม
2560
591
10,759
2,224
13,574

19. กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรั บปี(ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)ด้วยจานวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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20. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2559

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2559

รวมเงินปันผลสาหรับปี 2560
เงินปันผลประจาปี 2560
รวมเงินปันผลสาหรับปี 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ เมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2560

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

(ล้านบาท)

(บาท)

117.0
117.0

0.65
0.65

108.0
108.0

0.60
0.60

21. ข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้ กั บ ส่ว นงานและประเมิ น ผลการด าเนิ นงานของส่ ว นงาน ทั้ งนี้ ผู้ มี อานาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการ
ดาเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯดาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและ
ดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรือ
ขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้นรายได้ กาไรจากการดาเนินงานและ
สินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์
แล้ว
ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
22. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
จากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯรับรูเ้ งินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
จานวน 3.52 ล้านบาท (2560: 3.14 ล้านบาท)
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริษัทฯได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่
ประกอบการในปัจจุบัน สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2531 ถึงเดือนพฤศจิกายน
2561 ซึ่งในเดือนเมษายน 2549 ผู้ให้เช่าได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อครบ
กาหนดเวลาเช่าตามสัญญาแล้ว บริษัทฯมีสิทธิขอต่อสัญญาได้อีกครั้งละไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยบริษัทฯต้องแจ้ง
ความประสงค์ต่อสภากาชาดไทยก่อนครบกาหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ
มีจ่านวนเงินขั้นต่่าที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด่าเนินงานดังกล่าวเป็นจ่านวนเงินประมาณ 0.5
ล้านบาท (2560: 2.2 ล้านบาท)
บริษัทฯได้แจ้งความประสงค์ ต่อสภากาชาดไทยที่จะขอต่อสัญญาเช่า โดยสภากาชาดไทยได้มีหนังสือยื่ น
ข้อเสนอต่อบริษัทฯในการต่อสัญญาเช่า และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้
มีมติอนุมัติให้บริษัทฯต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามข้อเสนอของสภากาชาดไทย โดยมี
ผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเช่าเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 668 ล้านบาท ชาระเต็มจานวน ณ วันที่ลงนามใน
สัญญาเช่าฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
23.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
บริษัทฯมีจ่านวนเงินขั้นต่่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 กรกฎาคม
2561
2560
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

8.0
2.2

7.6
1.0

23.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจานวนเงินประมาณ 6.1 ล้านบาท (2560:
14.0 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
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23.4 การค้าประกัน
ก.

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯมีสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 21.5 ล้านบาท (2560: 21.5
ล้านบาท) และวงเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจานวน 10.0 ล้านบาท (2560: 10.0 ล้านบาท) กับธนาคารพาณิชย์
ซึ่งค้าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ

ข.

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯมีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ
เหลืออยู่เป็นจานวน 4.8 ล้านบาท (2560: 4.8 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้าประกันการใช้ไฟฟ้า
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ก ารค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายใน
การบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่
มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จานวนมากราย จานวนเงินสูงสุดที่
บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต่า
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
เงินฝากระยะยาวกับสถาบัน
การเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา ไม่มีอัตรา
ตลาด
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

รวม

470.00
-

-

378.66
247.93
-

6.04
129.66

384.70
717.93
129.66

0.10 - 1.50
1.40 - 1.75
-

470.00

100.00
100.00

626.59

135.70

100.00
1,332.29

1.70 - 1.90

-

-

-

144.90
144.90

144.90
144.90

-

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
เงินฝากระยะยาวกับสถาบัน
การเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา ไม่มีอัตรา
ตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

560.60
-

-

123.78
50.11
-

5.27
127.40

129.05
610.71
127.40

0.10 - 1.48
1.50 - 1.85
-

560.60

169.20
169.20

173.89

132.67

169.20
1,036.36

1.50 - 2.00

-

-

-

133.95
133.95

133.95
133.95

-
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่าเนื่องจากรายการค้าโดยส่วน
ใหญ่เป็นสกุลเงินบาท
24.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
25. ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารหนี้

ระดับ 2

รวม

247.9

247.9

(หน่วย: ล้านบาท)
2560
ระดับ 2
รวม
50.1

50.1

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
26. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สาคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนเพื่อสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.20:1 (2560: 0.22:1)
27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2561
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 108 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะนาเสนอเพื่อ
ขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯต่อไป
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
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