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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ี
ระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากมีจ านวนเงินค่อนขา้งสูง คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 98 ของยอดรายไดร้วม และรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้าก
การขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค้่าบริการทางการแพทย ์รายไดค้่าหอ้งผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับ
คู่สัญญาต่าง ๆ โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัคู่สัญญามีความหลากหลาย ดงันั้น บริษทัฯจึงมีความเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการประเมินระบบสารสนเทศและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพื่อ
ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการขายและบริการ
ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนงัสือยนืยนัยอดลูกหน้ี
การคา้ และตรวจตดัยอดการรับรู้รายได ้ประกอบกบัไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย 
(Disaggregated data) วเิคราะห์อตัราส่วนของรายไดท่ี้ส าคญั กบัขอ้มูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อ
ตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการ
บญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน           
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในบริษทัฯเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ 

 
 
กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ:  14  กนัยายน 2560 



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560

(หน่วย: บาท)
31 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม

 หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 129,051,630      106,245,288      
เงินลงทนุชัว่คราว 8 610,705,682      469,428,389      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 127,401,652      103,652,757      
สินคา้คงเหลือ 10 26,095,287        32,312,270        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,578,654          2,496,520          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 895,832,905      714,135,224      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 11 169,200,000      135,700,000      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 524,014,390      551,727,272      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 4,689,657          6,375,612          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 13,574,162        12,440,574        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 255,026             331,835             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 711,733,235      706,575,293      
รวมสินทรัพย์ 1,607,566,140   1,420,710,517   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560

(หน่วย: บาท)
31 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม

 หมายเหตุ 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 133,954,697      134,115,411      
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 6 67,973,989        63,359,496        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,895,827        28,539,036        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 928,293             984,289             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 232,752,806      226,998,232      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 53,795,992        46,284,587        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 523,000             523,000             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 54,318,992        46,807,587        
รวมหนีสิ้น 287,071,798      273,805,819      
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 180,000,000      180,000,000      

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 180,000,000      180,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20,537,768        20,537,768        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 18,000,000        18,000,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,101,956,574   928,366,930      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,320,494,342   1,146,904,698   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,607,566,140   1,420,710,517   
-                    -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

ก าไรขาดทุน:

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 1,950,103,461   1,886,845,864   
รายไดอ่ื้น 39,620,114        29,020,809        
รวมรายได้ 1,989,723,575   1,915,866,673   
ค่าใช้จ่าย 17
ตน้ทนุค่ารักษาพยาบาล 1,434,195,454   1,377,608,826   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 193,203,650      186,731,188      
รวมค่าใช้จ่าย 1,627,399,104   1,564,340,014   
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 362,324,471      351,526,659      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (71,734,827)      (69,488,472)      
ก าไรส าหรับปี 290,589,644      282,038,187      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  15 -                        3,120,010          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 -                        (624,002)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        2,496,008          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 290,589,644      284,534,195      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 19
ก าไร 1.61 1.57 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 180,000,000       180,000,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560

(หน่วย: บาท)
2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 362,324,471      351,526,659      
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 89,931,132        89,067,959        
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 369,872             1,781,147          
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,850,237          10,491,731        
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,057,546          1,701,384          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายและวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (895,975)           (2,061,182)        
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (11,417,999)      (12,737,343)      
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 457,219,284      439,770,355      
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (22,719,428)      (7,227,939)        
   สินคา้คงเหลือ 6,216,983          (2,579,391)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (82,134)             (60,804)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 76,809               (269,771)           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,302,427          9,399,387          
   ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 4,614,493          9,741,647          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (55,996)             (11,547)             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,338,832)        (1,223,600)        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 451,233,606      447,538,337      
   จ่ายภาษีเงินได้ (71,511,624)      (64,631,176)      
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 379,721,982      382,907,161      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)                                                                                                                         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560

(หน่วย: บาท)
2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 10,018,660        12,731,970        
เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (140,381,318)    (16,250,000)      
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินลดลง(เพ่ิมข้ึน) (33,500,000)      19,900,000        
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (77,561,587)      (268,742,854)    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (5,297)               (203,300)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,513,902          203,553             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (239,915,640)    (252,360,631)    
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย (117,000,000)    (111,600,000)    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (117,000,000)    (111,600,000)    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 22,806,342        18,946,530        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 106,245,288      87,298,758        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดส้ินปี (หมายเหตุ 7) 129,051,630      106,245,288      

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ตดับญัชีลูกหน้ีการคา้เป็นหน้ีสูญ 876,411             1,222,813          
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และงานก่อสร้างลดลง (7,463,141)        (2,015,720)        
   เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดินลดลง -                        20,600,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



  

 1 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

   บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบัญชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง  (ปรับปรุง 2558)  และฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มา
ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จ  านวน
หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การ
ตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา 
โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจ าหน่ายแลว้ 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาตลอดอายขุองสัญญาเช่า  

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี           
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้
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4.3  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 

         เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซ่ึงค านวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

  เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.4 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ         
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้าย
ท่ีจ าเป็นในการขาย 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ (ปี) 

รายการ 

สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ก่อนวนัท่ี                            

1 สิงหาคม 2547 

สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตั้งแต่วนัท่ี                                                     

1 สิงหาคม 2547 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 30 30 
อาคาร 25 ตามอายสุัญญาเช่า 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 10 10 
อุปกรณ์ระบบอ านวยความสะดวก 15, 20 3 - 10 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 5 - 20 5 - 15 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 8 - 15 5 - 10 
ยานพาหนะ 10 10 
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บริษทัฯบนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

บริษัทฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์
ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 10 ปี 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดินท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.10   การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
บริษทัฯ หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจาก
การใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้น
ถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการ
จ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีรับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้
ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 



  

 6 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ และพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯ 
จดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนด
ระยะเวลา 

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.14  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ           
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

   มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

   ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้ง
ของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

   คดีฟ้องร้อง 

   บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดค้่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมแพทยจ่์าย (แพทยท่ี์
เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 

อตัราเดียวกบัแพทยอ่ื์น ๆ ในโรงพยาบาล 

ค่าสวสัดิการจ่าย 
 
 
 

บริษทัฯมีระเบียบการให้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่กรรมการ
และคู่สมรส บุตรธิดา ตลอดจนบิดามารดาของกรรมการภายใน
วงเงินท่ีก าหนดไวต่้อปี สวสัดิการดงักล่าวไม่รวมค่าแพทย ์การส่ง
ตรวจภายนอก และอุปกรณ์พิเศษ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม   
 2560 2559 
รายการธุรกจิกบับริษัทและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั   
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 282 172 
รายไดค้่าเช่ารับ 300 300 
ค่าธรรมเนียมแพทยจ่์าย (แพทยท่ี์เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 11,708 11,395 
ค่าสวสัดิการจ่าย 3,742 3,882 

 



  

 11 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 15 13 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 13 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 87 83 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87 83 

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั   
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (แพทยท่ี์เป็นกรรมการและผูบ้ริหาร) 911 953 

รวมค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 911 953 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,697 30,287 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,683 1,658 

รวม 33,380 31,945 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
เงินสด 5,267 8,483 
เงินฝากธนาคาร 123,785 97,762 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 129,052 106,245 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.48 ต่อปี (2559:           
ร้อยละ 0.10  ถึง 1.25 ต่อปี) 
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8.  เงินลงทุนช่ัวคราว   

8.1     ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 เงินลงทุน 
อตัราดอกเบ้ีย 
 (ร้อยละต่อปี) 

 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน     
   (9 - 12 เดือน) 560,600 380,300 1.50 - 1.85 1.30 - 2.30 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -                   
มูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 8.2) 50,106 89,128   

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  610,706 469,428   

8.2 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ยอดคงเหลือสุทธิต้นปี 89,128 146,117 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย ์   
  เพื่อคา้เพิ่มระหวา่งปี - ราคาทุน 80,000 195,000 
จ าหน่ายระหวา่งปี - ราคาทุน   
  เงินสดรับจากการจ าหน่าย (119,918) (254,050) 
  ก าไรจากการจ าหน่าย 790 1,241 
รวม (119,128) (252,809) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า  106 820 

ยอดคงเหลือสุทธิปลายปี 50,106 89,128 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5 6 
เกินวนัครบก าหนดช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 10 7 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 13 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 70,064 59,948 
เกินวนัครบก าหนดช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 45,997 35,620 
3 - 6 เดือน 3,910 1,620 
6 - 12 เดือน 1,055 2,042 
มากกวา่ 12 เดือน  2,298 1,821 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 123,324 101,051 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,955) (3,462) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 120,369 97,589 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 120,384 97,602 

ลูกหนีอ่ื้น   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87 83 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,512 4,949 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  2,419 1,019 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,018 6,051 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 127,402 103,653 

10.  สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ยาและเวชภณัฑ ์ 22,512 28,829 
วสัดุและอ่ืน ๆ 3,583 3,483 
รวม 26,095 32,312 

11. เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.50 ถึง 2.00 
ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.95 ถึง 2.25 ต่อปี) 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ท่ีดินและ    
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ์ระบบ
อ านวยความ
สะดวก 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์
การแพทย ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 2,325 429,303 304,647 497,128 149,104 11,526 2,701 1,396,734 
ซ้ือเพิ่ม 224,795 148 1,079 51,602 4,553 - 5,149 287,326 
โอนเขา้(โอนออก) - 1,358 191 2 1,236 - (2,787) - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (9) (6,059) (90,148) (22,661) - - (118,877) 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 227,120 430,800 299,858 458,584 132,232 11,526 5,063 1,565,183 
ซ้ือเพิ่ม - - 5,834 52,490 5,296 1,172 5,307 70,099 
โอนเขา้(โอนออก) - 976 307 - 3,598 - (4,881) - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (2,560) (43,227) (943) - - (46,730) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 227,120 431,776 303,439 467,847 140,183 12,698 5,489 1,588,552 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

ท่ีดินและ    
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ์ระบบ
อ านวยความ
สะดวก 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์
การแพทย ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 1,718 336,147 245,676 336,179 115,091 8,648 - 1,043,459 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 78 21,686 11,005 40,380 12,965 859 - 86,973 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (9) (5,887) (88,767) (22,313) - - (116,976) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 1,796 357,824 250,794 287,792 105,743 9,507 - 1,013,456 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 77 21,306 10,699 43,392 11,926 840 - 88,240 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (2,060) (34,206) (892) - - (37,158) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 1,873 379,130 259,433 296,978 116,777 10,347 - 1,064,538 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 225,324 72,976 49,064 170,792 26,489 2,019 5,063 551,727 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 225,247 52,646 44,006 170,869 23,406 2,351 5,489 524,014 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         

2559 (จ านวน 83.20 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 86,973 

2560 (จ านวน 82.76 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 88,240 
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ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือจ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้านอยู ่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 459.40 
ลา้นบาท (2559: 409.19 ลา้นบาท)  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 
2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 20,043 
ซ้ือเพิ่ม 203 
ตดัจ าหน่าย (6) 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 20,240 
ซ้ือเพิ่ม 5 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 20,245 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 11,773 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,095 
ตดัจ าหน่าย (4) 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 13,864 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,691 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 15,555 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 6,376 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 4,690 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 87,508 80,740 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,021 12,198 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และงานก่อสร้าง 7,022 14,485 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,404 26,692 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 133,955 134,115 

15.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานและเงิน
รางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลาแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

โครงการ
ผลประโยชน์          

หลงัออกจากงาน 

โครงการ          
เงินรางวลัการ
ปฏิบติังานครบ
ก าหนดระยะเวลา รวม 

ณ วนัที ่1 สิงหาคม 2558 37,292 2,844 40,136 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,060 768 5,828 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,936 151 2,087 
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ
ดา้นประชากรศาสตร์ (5,699) 1,280 (4,419) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ
ทางการเงิน 8,127 569 8,696 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ (5,548) 728 (4,820) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (743) (480) (1,223) 
ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2559 40,425 5,860 46,285 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,145 1,266 7,411 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,246 193 1,439 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (810) (529) (1,339) 
ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 47,006 6,790 53,796 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,411 5,828 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,439 2,087 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 
 

- 
 

2,577 
รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 8,850 10,492 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ                 

ก าไรหรือขาดทุน 
  

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล  6,502 7,990 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,348 2,502 

 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็นจ านวนประมาณ 
4.18 ลา้นบาท (2559: 1.42 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 23 ปี (2559: 23 ปี) 

  สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.70 2.70 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5.00 5.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน                                              
(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 0.00 - 14.66 0.00 - 14.66 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 
 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (2.7) 2.9 (2.4) 2.6 
 เพิ่มข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพิ่มข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 6.0 (5.1) 4.9 (4.2) 
 เพิ่มข้ึน 10% ลดลง 10% เพิ่มข้ึน 10% ลดลง 10% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน                                              (3.4) 3.8 (3.0) 3.3 



  

 19 

16. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฏหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 

17. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 
2560 2559 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 497,841 477,063 
ตน้ทุนค่าธรรมเนียมแพทย ์ 493,517 469,135 
ตน้ทุนยา วสัดุและเวชภณัฑ์ 353,908 334,868 
ค่าเส่ือมราคาเและค่าตดัจ าหน่าย 89,931 89,068 
ค่าบริการส่งตรวจภายนอก 23,705 21,518 
ค่าวสัดุส้ินเปลืองทัว่ไป 17,326 21,360 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 151,171 151,328 

18. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 72,868 71,274 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,133) (1,786) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 71,735 69,488 

 



  

 20 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจากการ       

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 624 

ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 624 

 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้สดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 362,324 351,527 

   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 72,465 70,305 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้                     104 2,151 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (834) (2,968) 

รวม (730) (817) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 71,735 69,488 

  ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

31 กรกฎาคม 
2560 

31 กรกฎาคม 
2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 591 693 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,759 9,257 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์ 2,224 2,491 

รวม 13,574 12,441 
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19. ก าไรต่อหุ้น 

  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)ดว้ยจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

20.  เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี                       

19 พฤศจิกายน 2558                      111.6 0.62 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559  111.6 0.62 

    
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี                       

28 พฤศจิกายน 2559                      117.0 0.65 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  117.0 0.65 

21.  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริหาร 

บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและ
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้นรายได ้ก าไรจากการด าเนินงานและ
สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์
แลว้ 

ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน
ในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้
จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
จ านวน 3.14 ลา้นบาท (2559: 2.99 ลา้นบาท) 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลซ่ึงสัญญาเช่า
มีระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2531 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ซ่ึงในเดือนเมษายน 2549 
ผูใ้ห้เช่าไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวให้แก่สภากาชาดไทย เม่ือครบก าหนดเวลาเช่าตามสัญญาแลว้ 
บริษทัฯมีสิทธิขอต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โดยบริษทัฯตอ้งแจง้ความประสงคต่์อสภากาชาดไทย
ก่อนครบก าหนดสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 กรกฎาคม 
 2560 2559 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 1.7 1.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.5 2.2 

23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 กรกฎาคม 
 2560 2559 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 7.6 8.2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.0 0.6 
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23.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ  14.0 ลา้นบาท 
(2559: 36.7 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย ์

23.4  การค า้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯมีสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชยจ์  านวน 21.5 
ลา้นบาท (2559 : 21.5 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯและวงเงินส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้น
กบัธนาคารพาณิชยจ์  านวน 10.0 ลา้นบาท (2559: 10.0 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ
พร้อมท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ข. ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 4.8 ลา้นบาท (2559: 5.2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

24.   คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2555 บริษทัฯ และทนัตแพทยผ์ูท้  าการรักษาไดถู้กผูใ้ชบ้ริการเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ในคดีท่ีบริษทัฯใหบ้ริการรักษาพยาบาล เป็นจ านวนเงินประมาณ 155.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อ
ปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน ทั้งน้ีบริษทัฯ และทนัตแพทยผ์ูท้  าการรักษาพยาบาล เห็นวา่มิไดก้ระท า
ผดิตามฟ้อง จึงไดมี้การพิจารณายืน่ค  าใหก้ารต่อสู้คดี  

 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้บริษทัฯ และทนัตแพทยผ์ูท้  าการรักษา ร่วมกนัชดใช้
ค่าเสียหายจ านวนเงิน 3.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดอุ้ทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 
2558 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษากลบัใหย้กฟ้องของโจทก ์ 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 โจทก์ไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2560 ศาลฎีกาไดมี้ค าสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ยกค าร้อง และไม่รับฎีกาของโจทก์ ดงันั้นจึงถือวา่คดีถึง
ท่ีสุดใหย้กฟ้องของโจทกต์ามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แลว้ 
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25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

25.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า            
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินและเจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายใน
การบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

  บริษทัฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม 
ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่
มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่น
งบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียจึงอยูใ่นระดบัต ่า 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี         

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน        
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - 123.78 5.27 129.05 0.10 - 1.48 

เงินลงทุนชัว่คราว  560.60 - 50.11 - 610.71 1.50 - 1.85 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 127.40 127.40 - 
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน - 169.20 - - 169.20 1.50 - 2.00 

 560.60 169.20 173.89 132.67 1,036.36  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 133.95 133.95 - 

 - - - 133.95 133.95  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน        
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด - - 97.76 8.49 106.25 0.10 - 1.25 

เงินลงทุนชัว่คราว  380.30 - 89.13 - 469.43 1.30 - 2.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 103.65 103.65 - 
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน - 135.70 - - 135.70 1.95 - 2.25 

 380.30 135.70 186.89 112.14 815.03  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 134.12 134.12 - 

 - - - 134.12 134.12  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดบัต ่าเน่ืองจากรายการคา้โดยส่วน
ใหญ่เป็นสกุลเงินบาท 

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

26. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า     
ตราสารหน้ี 50.1 50.1 89.1 89.1 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

  ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

27. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.22:1 (2559: 0.24:1) 

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 108 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะน าเสนอเพื่อ
ขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯต่อไป 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 


