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สาส7นจากประธานบริษัทฯ 
 
 

เรียน ท5านผู�ถือหุ�น, 

ในป� พ.ศ. 2556 ท่ีผ�านมา โรงพยาบาลนอร�ทอีสเทอร�น-วัฒนา ได$มีการลงทุนพัฒนาท้ังด$านเครื่องมือ
แพทย� และบุคลากรทางการแพทย�และพยาบาล เพ่ือยกมาตรฐานคุณภาพการบริการการรักษาอย�างไม�หยุดยั้ง 
ส�วนใน ไตรมาสแรกของป� พ.ศ. 2557 ท่ีผ�านมาก็มีการตกแต�งห$องพักผู$ป7วยในซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของ
จังหวัด อุดรธานีและจังหวัดใกล$เคียง รวมท้ังจํานวนผู$ป7วยชาวลาวท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงมาจากนครหลวงเวียงจันทน�ซ่ึงอยู�
ห�างจากจังหวัดอุดรธานีเพียง 52 กิโลเมตรเท�านั้น การเข$าสู�ประชาคมอาเซียน (AEC) จึงน�าจะเปCนแรงสนับสนุน
อีกมิติหนึ่งท่ีจะช�วยให$โรงพยาบาลเพ่ิมรายได$เพ่ือทดแทนรายได$ส�วนท่ียังไม�มีความแน�นอนอันเนื่องจาก
สภาพการณ�ทางการเมืองในป�ท่ีผ�านมา  

ฉะนั้นนโยบายการผลักดันให$โรงพยาบาลเปCนโรงพยาบาลคุณภาพและราคายุติธรรมจึงเปCนยุทธศาสตร�
ท่ีสําคัญสําหรับโรงพยาบาลท่ีซ่ึงอยู�ใกล$ชายแดนอย�างโรงพยาบาลวัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเติบโต 
อย�างม่ันคงในประชาคมอาเซียนอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 

ท$ายนี้ กระผมในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท�านผู$ถือหุ$นทุกท�านท่ีให$ความ
ไว$วางใจ และให$การสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯด$วยดีตลอดมา 

 
 

                                         ขอแสดงความนับถือ 

                                                         
                                                                        (รศ.ดร.พิพัฒน� ต้ังสืบกุล) 
                                                                     ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                                                                              บริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน)
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เรื่อง      รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน     ท�านผู$ถือหุ$น 
           ของบริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) 
 
           ข$าพเจ$า รศ.ดร.พูนศักด์ิ   ไวสํารวจ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท วัฒนาการแพทย� 
จํากัด (มหาชน) ขอรายงานให$ท�านทราบว�า  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได$รับ การแต�งต้ังตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต หน$าท่ี ความรับผิดชอบดูแลการดําเนินงาน  การควบคุม  การตรวจสอบ
และการบริหารภายในบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได$กระทําหน$าท่ี ท่ีได$รับมอบหมายโดยเฉพาะการ
ปกปIองผลประโยชน�โดยรวมของผู$ถือหุ$นรายย�อย จากการตรวจสอบกํากับการ บริหารของคณะกรรมการบริษัท 
ท้ังนี้ในป� 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได$มีการประชุมท้ัง หมด 4 ครั้ง โดยมีการดําเนินการซ่ึงสามารถสรุปได$
ดังนี้  

1. คณะกรรมการตรวจสอบได$สอบทานระบบการจัดทํางบการเงิน  และการเปLดเผยข$อมูลใน
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป� รวมถึงทบทวนนโยบายบัญชีของบริษัทว�า
ถูกต$องและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว�ารายงานทางการเงินของบริษัทได$จัด 
ทําข้ึนอย�างถูกต$องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปและมีการเปLดเผยข$อมูลท่ี
สําคัญอย�างเพียงพอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได$พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความ
เหมาะสมและถูกต$องของระบบการควบคุมภายในกับผู$ตรวจสอบภายในของบริษัทให$
ดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได$พิจารณาการเปLดเผยข$อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการ
เก่ียวโยงระหว�างกัน ไม�พบว�ามีรายการระหว�างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย$งทางผล 
ประโยชน� 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได$กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให$มีความโปร�งใสและมีการ
ปฏิบัติงานท่ีเปCนไปตามกฎเกณฑ�ข$อกําหนดของกฎหมายและหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข$อง 

5. คณะกรรมการได$พิจารณาคัดเลือกผู$ตรวจสอบบัญชีประจําป� 2556 และได$เสนอให$คณะ 
กรรมการบริษัทพิจารณาแต�งต้ังนางสาวชวนา วิวัฒน�พนชาติและนางสาววัณเพ็ญ อุ�นเรือน  
ผู$สอบบัญชีเลขท่ี 4712 และ 7750  แห�งสํานักสํานักงานป�ติเสวี  

 
               จึงขอยืนยันรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป�  2556  ไว$  ณ  ท่ีนี้ด$วย 

 
                                                                          ขอแสดงความนับถือ 
    

 
                   
                                                                    (รศ.ดร.พูนศักด์ิ   ไวสํารวจ) 
                                                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                         บริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) 
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1.    ข�อมูลท่ัวไป 
 
         1.1   บริษัท 
 บริษัทวัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100   
เตียง ภายใต$ชื่อโรงพยาบาลนอร�ทอีสเทอร�น – วัฒนา  เริ่มเปLดบริการเม่ือป� 2528 ต้ังอยู�ท่ี 70/7-8 ถนนศุภกิจ
จรรยา ตําบลหมากแข$ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000 เลขท่ีทะเบียนบริษัท 0107537002095 
โทรศัพท� 0-4224-1031-3 และ 0-4224-6181-3  โทรสาร  0-42 24-1956  E-mail  Address : 
admin@wattanahospital.net  Website : www.wattanahospital.net  มีทุนจดทะเบียน 100 ล$านบาท 
โดยเรียกชําระแล$ว 100 ล$านบาท เปCนหุ$นสามัญจํานวน  10,000,000 หุ$นละ 10 บาท 
          ในป� 2537 บริษัทฯ ได$เข$าถือหุ$น 55 % ในบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง ในจังหวัดหนองคาย ภายใต$ชื่อ โรงพยาบาลหนองคาย –วัฒนา  ในป� 
2545 บริษัทฯ ได$ลดสัดส�วนการ ถือหุ$นลงเหลือ 15%  และในป� 2546 บริษัทฯ ได$ขายหุ$นท่ีเหลือออกหมด 
 
       1.2      จํานวนและชนิดของหุ$นท่ีจําหน�ายได$แล$วท้ังหมดของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ$นต้ังแต�ร$อยละ10 ข้ึน 
                  ไปของจํานวนหุ$นท่ีจําหน�ายได$แล$วท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 
                 - ไม�มี -  
 
       1.3      บุคคลอ$างอิง 

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย� 
 บริษัท  ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท� : 0-2229-2800   โทรสาร : 0-2229-2888 

  

(ข) ผู$สอบบัญชี 
นางสาวชวนา  ววิัฒน�พนชาติ  และ นางสาววัญเพ็ญ  อุ�นเรือน  บริษัท สํานักงานป�ติเสวี 
8/4  ชั้น 1,3  ซอยวิภาวดี 44 (ซอยอมรพันธ�)   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร    
กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท� : 0-2941-3584-6  โทรสาร :  0-2941-3658 

  

(ค) ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นายถาวร   ต้ังสืบกุล 
บริษัท สํานักสรรพกฎหมาย เอjาท�ซอส จํากัด 
ชั้น 6  อาคารลุมพินี 1  (ซอยสารสิน)     
239/2   ถนน ราชดําริห�     แขวงลุมพินี    เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท� : 0-2650-5072-3   โทรสาร : 0-2650-5074 

E-mail : lego@loxinfo.co.th 
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2.  ข�อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

สรุปข�อมูลทางการเงินของบริษัท                                                                                                                             
(หน5วย : พันบาท) 

 

สินทรัพย� ณ วันสิ้นป�       ป>2556 ป>2555 ป>2554 

สินทรัพย�รวม 426,659 423,107 402,188 

หน้ีสินรวม 123,792 130,760 121,723 

ส�วนของผู$ถือหุ$น 302,867 292,347 280,464 

ผลการดําเนินงาน มกราคม - ธันวาคม    
รายได$จากการการให$บริการ 264,902 251,320 210,628 

รายได$รวม 268,681 254,331 212,967 

ต$นทุนและค�าใช$จ�าย 248,605 242,174 205,791 

กําไรก�อนต$นทุนรายได$ทางการเงินและภาษีรายได$ 20,075 12,156 7,175 

ดอกเบ้ียจ�าย 5,767 5,590 6,381 

กําไรก�อนภาษีเงินได$ 14,309 6,567 794 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,882 4,578 -898 

ข$อมูลต�อหุ$น (บาท)    
กําไร (ขาดทุน) ต�อหุ$น 1.09 0.46 -0.09 

จํานวนหุ$นถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก (พันหุ$น) 10,000 10,000 10,000 

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ$น 30.29 29.23 28.04 

อัตราส�วนทางการเงิน    

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) 0.82 0.80 0.43 

อัตรากําไรข้ันต$น (%) 25.01 23.24 21.43 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 1.69 1.69 -0.42 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย� (%) 2.56 1.05 -0.22 

อัตราผลตอบแทนของส�วนผู$ถือหุ$น (%) 3.66 1.60 -0.31 

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู$ถือหุ$น (เท�า) 0.41 0.46 0.43 

อัตราการเจรญิเติบโต - เพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

สินทรัพย�รวม (%) 0.84 5.20 -1.51 

หน้ีสินรวม (%) -5.33 7.42 8.25 

รายได$จากการขาย (%) 5.41 19.32 -1.07 

กําไรสุทธิ (%) 137.69 609.60 -111.22 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

บริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง แห�งแรก
ของจังหวัด อุดรธานี โดยให$บริการทางการแพทย�ทุกแผนกในระดับตติยภูมิ โดยแบ�งการประกอบ ธุรกิจเปCน 
แผนกผู$ป7วยนอกและ ผู$ป7วยใน และผู$ป7วยสิทธิประกันสังคม เปCนหลัก  

 
 3.2 สัดส5วนของรายได� 

             โครงสร$างรายได$ แยกตามประเภทของผู$ป7วย 

แยกรายได$ตามประเภทผู$ป7วย 
(ล$านบาท) 

ป� 2556 % ป� 2555 % ป� 2554 % 

ผู$ป7วยนอก 103.50 45% 93.42 46% 76.66 45% 

ผู$ป7วยใน 119.31 39% 117.47 37% 96.91 36% 

ผู$ป7วยประกันสังคม 43.56 16% 41.83 16% 37.06 17% 

รายได$อ่ืนๆ 1.50 1% 1.62 1% 2.33 1% 

รวม 267.86 100% 254.33 100% 213.00 100% 

            

โครงสร$างรายได$จําแนกตามประเภทการให$บริการ 

ประเภท ป� 2556 ป� 2555 ป� 2554 
 พันบาท ร$อยละ พันบาท ร$อยละ พันบาท ร$อยละ 
(1) รายได$จากกิจการโรงพยาบาล 264,902 98.59 251,320 98.82 210,628 98.90 
      -  รายได$ค�ายาและเวชภัณฑ� 65,280 24.30 81,480 32.0 68,004 31.9 
      -  รายได$ค�าธรรมเนียมแพทย� 52,376 19.49 50,761 20.0 48,149 22.6 
      -  รายได$ค�าห$องพัก 25,823 9.61 25,404 10.0 20,859 9.8 
      -  รายได$ค�าวินิจฉัยโรค และ
รักษาพยาบาล  

106,285 39.56 90,381 35.5 71,096 33.4 

      -  รายได$อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับโรงพยาบาล 15,138 5.63 3,295 1.3 2,521 1.2 
       
(2)  รายได$อ่ืน ๆ  3,778 1.41 3,011 1.18 2,338 1.10 
      -  ดอกเบ้ียรบั   1,180 0.44 1,166 0.5 1,154 0.5 
      -  รายได$อ่ืน 2,598 0.97 1,845 0.68 1,184 0.6 
รวมรายได$ 268,681 100.0 254,331 100.0 212,966 100.0 
อัตราเพ่ิม (ลด) ของรายได$รวม - 5.64 - 19.42 - -1.51 
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3.3  การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในป>ท่ีผ5านมา 
- ปรับปรุงพ้ืนท่ีให$บริการประกอบด$วยแผนกทันตกรรม, บริเวณต$อนรับ, ศูนย� wellness, แผนกผู$ป7วย

นอกแม�และเด็กและท่ีจอดรถ 
- เปLดให$บริการศูนย�เบาหวานครบวงจรให$บริการคัดกรอง ดูแลผู$ป7วยเบาหวานและครอบครัว เพ่ือ

ปIองกันไม�เกิดภาวะแทรกซ$อน 
- ขยายแผนกให$บริการฟอกไต (ศูนย�ไตเทียม) ร�วมกับบริษัทเอกชนไตเทียม ซ่ึงเปCนการ outsource 

 

3.4 แนวโน�มภาวะอุตสาหกรรมและการแข5งขันภายในอนาคต 

       1.     โครงสร�างอุตสาหกรรม 
 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการแข�งขันสูงท้ังจากภาครัฐและเอกชน รวมท้ังปrจจุบันผู$ป7วยสามารถใช$ 
สิทธิการรักษาหลากหลายท่ีไม�ต$องเสียค�ารักษาพยาบาล เช�น สิทธิส�งเสริมสุขภาพถ$วนหน$า, ประกันสังคม, 
และสิทธิราชการ ทําให$กลุ�มผู$ป7วยท่ีจะเข$ารับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลเอกชนมีจํานวนลดลง 
 

ข�อได�เปรียบของบริษัท 
 บริษัทฯมีประสบการณ�ในการประกอบธุรกิจกว�า 28 ป�ทําให$เปCนท่ีรู$จักและได$รับความม่ันใจจากผู$ป7วย
และมีฐานผู$ป7วยเดิม ซ่ึงขยายตามจํานวนประชากร ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ ถูกก�อต้ังโดยทีมแพทย� ทําให$
สามารถเข$าใจและรักษาระดับของคุณภาพการรักษาพยาบาลได$อย�างต�อเนื่องตลอดมา บริษัทฯ มุ�งเน$นใน
การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและระบบคุณภาพท่ีเน$นผู$ป7วยเปCนจุดศูนย�กลางมาโดยตลอด  
 

ข�อเสียเปรียบของบริษัท 
 การท่ีบริษัทฯต้ังอยู�ในต�างจังหวัดทําให$การจัดหาแพทย�ผู$เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู$ประกอบวิชาชีพอ่ืน
ท่ีจําเปCน ไม�สะดวกเท�าบริษัทฯในกรุงเทพ 
 

2.     สถานภาพในการแข5งขันของโรงพยาบาล 
 ภาวะการตลาดและการแข�งขันของโรงพยาบาลเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทต้ังอยู�นั้น มีโรงพยาบาลเอกชนท่ี

เปCนคู�แข�งอยู� 3 ราย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร (ขนาด 100 เตียง), โรงพยาบาลเอกอุดร (ขนาด 100 
เตียง), และโรงพยาบาลขอนแก�นราม (ขนาด 200 เตียง) มีการแบ�ง segment ของตลาดท่ีชัดเจน คือ
โรงพยาบาลเอกชนแห�งอ่ืนในจังหวัดอุดรธานีล$วนกําหนดเปIาหมายท่ีลูกค$ากลุ�มบน แต�บริษัทกําหนดเปIาหมาย 
ท่ีลูกค$ากลุ�มกลางถึงบน ทําให$การแข�งขันเกิดข้ึนในการขยายจํานวนลูกค$ากลุ�มบนนั่นเอง ในป�ท่ีผ�านมาการ 
แข�งขันดังกล�าวมีระดับท่ีสูงข้ึนเนื่องจากมีการขยายตัวของกลุ�มโรงพยาบาลกรุงเทพเข$ามาในจังหวัดซ่ึงเปCนท่ี
ยอมรับในกลุ�มบน ทําให$บริษัทต$องปรับเปลี่ยนกลยุทธ�เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันโดยเพ่ิมความ
เชื่อม่ันผ�านระบบคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีได$รับการรับรองระดับประเทศ พร$อมกับการใช$กลไลราคาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข�งขันบริษัทมีความได$เปรียบทางการแข�งขันในด$านต$นทุนทําให$สามารถมีความยืดหยุ�น 
ด$านราคาได$มากกว�าคู�แข�ง  
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4.  ป+จจัยความเส่ียง 
     ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

(ก) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข$อบังคับและกฎหมายต�างๆท่ีเก่ียวข$อง
กับบริษัทฯ  
บริษัทฯได$รับรายได$จากโครงการประกันสังคม ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการจ�ายเงิน หรือ
การลดค�าเหมาจ�ายรายหัว จะทําให$กระทบต�อรายได$ของบริษัทฯ 

 
(ข) ความเสี่ยงจากพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด$าน 
แพทย�เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพเปCนบุคลากรท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะบริษัทฯต้ังอยู�ในต�าง 
จังหวัด ทําให$การจัดหาและคัดสรรแพทย�เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพมีข$อจํากัด 

 
     ความเส่ียงด�านการเงิน 

(ก) ความเสี่ยงการขาดสภาพคล�องทางการเงิน 
เนื่องจากบริษัทฯ ได$รับการปล�อยกู$จากสถาบันการเงินของรัฐ อาจทําให$การขอกู$เพ่ิมเพ่ือลงทุนใน 
ทรัพย�สินถาวรใช$เวลาในการพิจารณาและข้ึนอยู�กับนโยบายภาครัฐ ณ เวลานั้น 

 
     ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต5อสิทธิหรือการลงทุนของผู�ถือหลักทรัพย7 

(ก) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู$ถือหุ$นรายใหญ�มากกว�า 50% 
 ณ วันท่ี 13 มกราคม 2557 กลุ�มครอบครัวต้ังสืบกุลถือหุ$นในบริษัทจํานวน 5,697,774 หุ$น คิดเปCน

ร$อยละ 56.98 ของจํานวนหุ$นท่ีจําหน�ายได$แล$วท้ังหมดของบริษัท จึงทําให$กลุ�มครอบครัวต้ังสืบกุลสามารถ
ควบคุมมติท่ีประชุมผู$ถือหุ$นได$เกือบท้ังหมดไม�ว�าจะเปCนเรื่องการแต�งต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนท่ี
ต$องใช$เสียงส�วนใหญ�ของท่ีประชุมผู$ถือหุ$น ยกเว$นเรื่องกฏหมายหรือข$อบังคับบริษัทกําหนดต$องให$ได$รับเสียง 3 
ใน 4 ของท่ีประชุมผู$ถือหุ$น  

 
(ข) ความเสี่ยงจากการท่ีหุ$นมี free float น$อยส�งผลให$สภาพคล�องในการซ้ือขายน$อย 

ณ วันท่ี 13 มกราคม 2557 หุ$นของบริษัทจํานวน 5,697,774 หุ$น หรือร$อยละ 56.98 ถือโดยผู$ถือหุ$น
เพียง 6 ราย และทําให$เหลือหุ$นจํานวน 4,302,226 หุ$น หรือร$อยละ 43.02 ท่ีซ้ือขายหมุนเวียนในตลาด
หลักทรัพย�ฯ (free float) ทําให$การซ้ือขายเปลี่ยนมือของหุ$นในตลาดรองอาจมีไม�มากนักและผู$ลงทุนท่ัวไปไม�
สามารถเข$าถึง เพ่ือการซ้ือขายได$ปกติ ดังนั้นผู$ถือหุ$นจึงอาจจะมีความเสี่ยงท่ีจะไม�สามารถขายหุ$นได$ทันทีใน
ราคาท่ีต$องการ  

 
5. โครงสร�างการถือหุ�นและการจัดการ 

5.1 ผู�ถือหุ�น 
     รายช่ือผู�ถือหุ�นรายใหญ5 10 รายแรก พร�อมจํานวนหุ�นท่ีถือ และสัดส5วนการถือหุ�น ณ วันท่ี 13 มกราคม 
      2557 ประกอบด$วย 
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  จํานวนหุ�น ร�อยละ 
1 นส.ณัฐธิรา   ต้ังสืบกุล 2,347,342 23.47 
2 นางศุภวรรณ ต้ังสืบกุล 1,587,250 15.87 
3 นายพิพัฒน�   ต้ังสืบกุล 807,282 8.07 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด 544,286 5.44 
5 นางวัลลีย� สังข�ศิริ 495,300 4.95 
6 นางสาวมนต�ทิชา อัชชพันธ� 495,000 4.95 
7 นางพเยาว� ชลาชีพ 470,000 4.70 
8 นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธํารง 460,300 4.60 
9 นางปLยรัตน� อุกฤษฏ� 459,000 4.59 
10 นางสาวอรวรรณ เอ้ืออัมพร 456,975 4.57 

หมายเหตุ  ข
อมูลรายงานการกระจายหุ
นจากศูนย�รับฝากหลักทรัพย� ณ วันท่ี  13 มกราคม 2557 

 

5.2 โครงสร�างคณะกรรมการ 
5.2.1 การจัดการ 

             คณะกรรมการบริษัท 
    บริษัทฯ มีคณะกรรมการจํานวน 8 ท�าน ดังนี้ 
 
รายช่ือ ตําแหน5ง 
1. รศ.ดร.พิพัฒน� ต้ังสืบกุล ประธานกรรมการ 
2. พญ. ศุภวรรณ ต้ังสืบกุล กรรมการ 
3. นพ. สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 
4. นางสาวบังอร ต้ังสืบกุล กรรมการ 
5. นายมณเฑียร แก$ววงศ� กรรมการอิสระ 
6. รศ.ดร.พูนศักด์ิ ไวสํารวจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ� กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการผู�มีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เปDนดังนี้ 
 กรรมการผู$มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด$วยสองลายมือชื่อของกรรมการบริษัท  
ประกอบด$วย  รศ.ดร.พิพัฒน� ต้ังสืบกุล, พญ.ศุภวรรณ ต้ังสืบกุล, นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว และนางสาวบังอร 
ต้ังสืบกุล และประทับ ตราสําคัญของบริษัทฯ 
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ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. จัดให$มีการประชุมผู$ถือหุ$นเปCนการประชุมสามัญประจําป�ภายใน 4 เดือน นับแต�วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี ของบริษัท 

2. จัดให$มีการประชุมคณะกรรมการอย�างน$อยสามเดือนต�อครั้ง 
3. จัดให$มีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 

ซ่ึงผู$สอบบัญชีตรวจสอบแล$ว และนําเสนอต�อท่ีประชุมผู$ถือหุ$นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
4. บริหารกิจการของบริษัทให$เปCนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� และข$อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติ

ของท่ีประชุมผู$ถือหุ$นด$วยความซ่ือสัตย�สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน�ของบริษัท และรับผิดชอบ
ต�อผู$ถือหุ$น 

5. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กํากับดูแลให$เปCนไปตามนโยบาบท่ีวางไว$อย�างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

6. ดําเนินการให$มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล 
7. รับผิดชอบต�อรายงานข$อมูลทางการเงินของบริษัทและข$อมูลท่ัวไปต�อผู$ถือหุ$นและผู$ลงทุนท่ัวไปอย�าง

ถูกต$องครบถ$วนและโปร�งใส 
8. พิจารณาโครงสร$างการบริหารงาน แต�งต้ังคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ$าหน$าท่ีบริหาร และ

คณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ                                   

        1 .  รศ.ดร.พูนศักด์ิ             ไวสํารวจ          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                   2.   นางสาวสุดา                สันติเสวีกุล       กรรมการตรวจสอบ 
                   3.   พญ. อลิศา      เนรมิตตกพงศ�     กรรมการตรวจสอบ 
                   4.   นางสาวภัทรภร            พรมทอง                เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม  3  เดือน / ครั้ง มีหน$าท่ี 

1. ประสานงานกับฝ7ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางแผน รายงานผลและประเมินผลและปrญหา
ของ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

2. ให$คําแนะนําในการแต�งต้ังและกําหนดค�าตอบแทนของผู$สอบบัญชี ประสานงานกับผู$สอบบัญชีถึง
ปrญหาท่ีผู$สอบบัญชีเห็นว�ามีสาระสําคัญ 

3. พิจารณาทบทวนให$คําปรึกษาผลการตรวจสอบและข$อเสนอของท้ังผู$สอบบัญชี และฝ7ายตรวจสอบ
ภายใน  ติดตามการดําเนินการของฝ7ายจัดการต�อข$อเสนอแนะเพ่ือรายงานต�อกรรมการบริษัททราบ 

4. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก�อนนําเสนอต�อคณะกรรมการ 

5. ดูแลให$มีการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัท 
6. ดูแลให$มีการปฏิบัติตามกฎข$อกําหนดของ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย�               
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การสรรหากรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 3 ท�าน  ซ่ึงหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คือต$องมีคุณสมบัติ (ตามข$อ 16 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551) ซ่ึงประกอบด$วย  
(1) ถือหุ$นไม�เกิน 1% ของจํานวน หุ$นท่ีมีสิทธิ ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ,  
(2) ไม�เปCนหรือเคยเปCนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ$าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได$เงินเดือนประจําหรือผู$มี 
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว$นแต�จะได$พ$นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล$วไม�น$อยกว�า 2 ป� ท้ังนี้ลักษณะ
ต$องห$ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปCนข$าราชการหรือท่ีปรึกษาของส�วนราชการซ่ึงเปCนผู$ถือหุ$น 
รายใหญ� หรือผู$มีอํานาจควบคุมของบริษัท,  
(3)  ไม�เปCนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปCนบิดา 
มารดา คู�สมรส พ่ีน$อง และบุตร รวมท้ังคู�สมรสของบุตรของผู$บริหาร ผู$ถือหุ$นรายใหญ� ผู$มีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะได$รับการเสนอให$เปCนผู$บริหารหรือผู$มีอํานาจควบคุมของบริษัท,  
(4) ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะท่ีอาจเปCนการขัดขวางการใช$วิจารณญาณอย�าง
อิสระของตน,  
(5) ไม�เปCนหรือเคยเปCนผู$สอบบัญชีของบริษัท เว$นแต�จะได$พ$นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล$วไม�น$อยกว�า 2 ป�,  
(6) ไม�เปCนหรือเคยเปCนผู$ให$บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให$บริการเปCนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน ซ่ึงได$รับค�าบริการเกินกว�า 2 ล$านบาทต�อป�จากบริษัท เว$นแต�จะได$พ$นจากการมีลักษณะดังกล�าว
มาแล$วไม�น$อยกว�า 2 ป�,  
(7)  ไม�เปCนกรรมการท่ีได$รับการแต�งต้ังข้ึนเพ่ือเปCนตัวแทนของกรรมการของบริษัท,  
(8) ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเปCนการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท,  
(9) ไม�มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให$ไม�สามารถให$ความเห็นอย�างเปCนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข$อ 1 ถึงข$อ 9 อาจได$รับมอบหมายจากคณะกรรรมการให$ตัดสินใจใน
การดําเนินกิจการของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค�คณะได$ 
 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต�งต้ังให$ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระเปCนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ�
ทางธุรกิจ หรือการให$บริการทางวิชาชีพเกินมูลค�าท่ีกําหนดตามข$อ 4 หรือข$อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจ
พิจารณาผ�อนผันให$ได$ หากเห็นว�าการแต�งต้ังบุคคลดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�อการปฏิบัติหน$าท่ีและการให$
ความเห็นท่ีเปCนอิสระ และบริษัทได$เปLดเผยข$อมูลต�อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู$ถือหุ$นในวาระพิจารณาแต�งต้ัง
กรรมการอิสระดังกล�าวแล$ว 
(ก) ลักษณะความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการให$บริการทางวิชาชีพท่ีทําให$บุคคลดังกล�าวมีคุณสมบัติไม�เปCนไปตาม
หลักเกณฑ�ท่ีกําหนด,  
(ข) เหตุผลและความจําเปCนท่ียังคงหรือแต�งต้ังให$บุคคลดังกล�าวเปCนกรรมการอิสระ,  
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให$มีการแต�งต้ังบุคคลดังกล�าวเปCนกรรมการอิสระ 
 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค5าตอบแทน 

1. นายมณเฑียร แก$ววงศ�  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน 
2. นางสาวบังอร ต้ังสืบกุล  กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน 
3. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ� กรรมการพิจาณาค�าตอบแทน 
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ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาค5าตอบแทน 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค�าตอบแทนมีหน$าท่ี 

1. พิจารณาค�าตอบแทนกรรมการบริษัท และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และนําเสนอขอ
อนุมัติต�อผู$ถือหุ$น 

2.  พิจารณาและอนุมัติงบค�าตอบแทนรวมท่ีเกิดจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ$นสามัญของบริษัทฯ ให$แก� 
     กรรมการและผู$บริหารของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร จํานวน 4 ท5าน ประกอบด�วย 

1. รศ.ดร.พิพัฒน� ต้ังสืบกุล           ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. พญ.ศุภวรรณ ต้ังสืบกุล            กรรมการบริหาร 
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว           กรรมการบริหาร 
4. นางสาวบังอร ต้ังสืบกุล            กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน$าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท  
โดยสรุปอํานาจหน$าท่ีท่ีสําคัญดังนี้ 

1. กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณโครงสร$างการบริหารงานและหลักเกณฑ�ต�างๆ ในการดําเนิน
ธุรกิจ ให$สอดคล$องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณา และ อนุมัติและ/หรือให$ความเห็นชอบต�อไป 

2. ดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค� ข$อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข$อกําหนด คําสั่ง และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติท่ีประชุมผู$ถือหุ$นของบริษัททุกประการ 

3. กําหนดโครงสร$างองค�กร อํานาจการบริหารองค�กร รวมถึงการแต�งต้ัง การว�าจ$าง การโยกย$าย และการ
เลิกจ$าง 

4. ดําเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปCนคราวๆไป 
 

การเข$าประชุมของกรรมการแต�ละคณะในป� 2556 

 การเข�าร5วมประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
 คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
1. รศ. ดร.พิพัฒน� ตั้งสืบกุล 4/4 - 
2. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว 4/4 - 
3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล 4/4 - 
4.  นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล 4/4 - 
5.  นายมณเฑียร แก$ววงศ� 4/4 - 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสาํรวจ 3/4 3/4  
7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล 3/4 3/4 
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ� 4/4 4/4  
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ค�าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ช่ือ สกุล กรรมการ ตําแหน�ง ค�าตอบแทน

ประจํา 

เบ้ีย

ประชุม 

(บาทต�อ

ป�) 

โบนัส

กรรมการ/ 

บําเหน็จ 

สิทธิประโยชน�อ่ืนๆ 

รศ.ดร.พิพัฒน� ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ ไม�ม ี 140,000 ไม�ม ี ไม�ม ี

นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว รองประธานกรรมการ ไม�ม ี 60,000 ไม�ม ี ไม�ม ี

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ ไม�ม ี 60,000 ไม�ม ี ไม�ม ี

นส.บังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ ไม�ม ี 60,000 ไม�ม ี ไม�ม ี

นายมณเฑียร แก$ววงศ� กรรมการอิสระ ไม�ม ี 40,000 ไม�ม ี ไม�ม ี

รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสํารวจ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

ไม�ม ี 30,000 ไม�ม ี ไม�ม ี

นส.สุดา สันตเิสวีกุล กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

ไม�ม ี 15,000 ไม�ม ี ไม�ม ี

พญ.อลิสา เนรมติตกพงศ� กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

ไม�ม ี 20,000 ไม�ม ี ไม�ม ี

 

ค5าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผู�บริหาร 
 ในป� 2556 บริษัทได$จ�ายค�าตอบแทนประกอบด$วยเงินเดือนและโบนัสให$กับผู$บริหาร จํานวน 7 ราย 
รวมท้ังสิ้น 14.06 ล$านบาท 
 
ค5าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหารและผู�บริหาร 

-เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทได$จัดให$มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให$แก�ผู$บริหารโดยบริษัทได$สมทบในอัตราส�วนร$อยละ  

2-6 ของเงินเดือนข้ึนอยู�กับอายุงาน โดยในป� 2556 บริษัทได$จ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ผู$บริหาร 4 ราย รวมท้ังสิ้น 0.28 ล$านบาท 
 

 

 

 



 

รายงานประจําป� 2556 

13 
บริษทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) “ NEW ” 

 
 

 
ค5าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจําป� 2556 เท�ากับ 540,000 บาทต�อป� ให$แก�บริษัทสํานักงานปLติ 
เสวี จํากัด  ซ่ึงเปCนค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ท้ังหมด ท้ังนี้บริษัทฯไม�มีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข$องกับผู$สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู$สอบบัญชีสังกัด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู$บริหาร   
หมายเหตุ สัดส�วนในการถือหุ$นบรษิัท (%) ได$จากข
อมลูรายงานการกระจายหุ
นจากศูนย�รับฝากหลักทรัพย� ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป�) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส�วนในการ 
ถือหุ$นบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ�ทาง 
ครอบครัวระหว�าง 

ประสบการณ�การทํางาน 5 ป�ย$อนหลัง 

    ผู$บริหาร ช�วงเวลา ตําแหน�ง 
1)  รศ.ดร.พิพัฒน�  ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู$มีอํานาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

70 - ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว�าง ประเทศ    
   ประเทศฝรั่งเศส  
-  ผ�านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) 
-  ผ�านการอบรมหลักสูตร Financial for Non-  
   finance Directors 

8.07 - 2528-ปrจจุบัน -ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด  
(มหาชน) และผู$อํานวยการใหญ� 

2) นายแพทย�สิทธิชัย  อังกลมเกลยีว 
     กรรมการผู$มีอํานาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

60 -  แพทย�ศาสตร�บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  
-  วุฒิบัตรชํานาญการ สาขาศัลยศาสตร�ทั่วไป  
-  ผ�านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) 

2.70 - 2529-ปrจจุบัน - ผู$อํานวยการแพทย� 
- ศัลยแพทย�ประจําโรงพยาบาล 
- กรรมการ 

3)  แพทย�หญิงศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู$มีอํานาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 
 

68 -  แพทย�ศาสตร�บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
-  ผ�านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation    
   Program (DAP) 
-  ผ�านการอบรมหลักสูตร Financial for Non- 
   finance Directors 

15.87 ภรรยา (1) 2528-ปrจจุบัน - รองผู$อํานวยการแพทย� 
- ผู$อํานวยการฝ7ายบริหาร 
- กรรมการ 

4) นางสาวบังอร   ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผู$มีอํานาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

74 - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร�  คณะพาณิชยศาสตร�   
   และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
-  ผ�านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation    
   Program (DAP) 

0.01 พี่สาว (1) 2528-ปrจจุบัน - ผู$จัดการฝ7ายบัญชีและการเงิน 
- กรรมการ 

5) นายมณเฑียร    แก$ววงศ� 
    กรรมการบริษัท 

85 -  นิติศาสตร�บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
-   ผ�านการอบรมหลักสตูร Director Accreditation    
    Program  (DAP) 

0.013 สามี (4) 19 เม.ย.47-
ปrจจุบัน 

-  กรรมการ 
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป�) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส�วนใน
การ 

ถือหุ$น
บริษัท  (%) 

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู$บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน 5 ป�ย$อนหลัง 

     ช�วงเวลา ตําแหน�ง 
6) รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวสํารวจ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

61 - นิติศาสตร�บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลยั  
-  Doctoral  de I’ University  de Paris II                  
   (Drait  Sadministratif) (Mention  tres  bien)  
   1981 
-  ผ�านการอบรมหลักสูตร Director  
   Accreditation  Program  (DAP) 

- - 29 ก.ค.47-
ปrจจุบัน 

- อาจารย�ประจําคณะนิติศาสตร�     
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- ผู$บรรยายวิชาปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 

ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2536-ปrจจุบัน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7)  นางสาวสดุา   สันติเสวีกุล 
     กรรมการตรวจสอบ    

63 - ปริญญาตรีสาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- ผ�านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program  (DAP) 

0.002 - 2543-ปrจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ 

8)  พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศ� 
     กรรมการตรวจสอบ 

37 - แพทย�ศาสตร�บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
- วุฒิบัตรชํานาญการ สาขาวิสญัญีแพทย� 

มหาวิทยาลยัขอนแก�น 

- - 8 มิ.ย.51-ปrจจุบัน - วิสัญญีแพทย� ประจําโรงพยาบาลศูนย�อุดรธานี 
(2548-ปrจจุบัน) 

- กรรมการตรวจสอบ 
9)  นางดรุณี   เวียงหก 
    ผู$จัดการฝ7ายบุคคล     

47 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  การบัญชี 
  ร.ร. อุดรพาณิชยการ-ช�างกล   

- - 2528-ปrจจุบัน - ผู$จัดการฝ7ายบุคคล บริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด 
(มหาชน)  

10) นางจุฑารัตน�  ไกรศรีวรรธนะ 
     รองผู$อํานวยการบริหาร 

63 - สาธารณสุขศาสตร� เอกบริหารสาธารณสุข 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ�และอนามัย 
  วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

- - 2540-ปrจจุบัน -พยาบาลปIองกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาน 
 บริการสาธารณสุข 
-รองผู$อํานวยการบรหิาร 
 

11) นางสาวนวนจันทร� กาลวิบูลย� 
     หัวหน$าฝ7ายการพยาบาล 

46 - ปริญญาตรีบรหิารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
- ปริญญาตรีนิติศาสตร�บัณฑิต  

- - 2534-ปrจจุบัน - หัวหน$าฝ7ายการพยาบาล 
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  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ชื่อ-สกุล อายุ 

(ป�) 
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส�วนใน

การ 
ถือหุ$น

บริษัท  (%) 

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู$บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน 5 ป�ย$อนหลัง 

     ช�วงเวลา ตําแหน�ง 
12) ดร.ณัฐธิรา  ตั้งสืบกุล 
     หัวหน$างานตรวจสอบภายใน 

36 -ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร� , 
-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการจัดการ, 
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร� สิ่งแวดล$อม, 
 มหาวิทยาลัยนิวเซาท�เวลล� ประเทศออสเตรเลีย 
-ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ, 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
-วุฒิบัตร ISO Auditor Certificate 

23.47 บุตรี (1,3) 2547-ปrจจุบัน -หัวหน$างานตรวจสอบภายใน 

13) นส.ภัทรภร พรมทอง 
    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

28 -ปริญญาตรสีาขาวิศกรรมแปรรูปอาหาร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล$าเจ$าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง 

- - 2552-ปrจจุบัน -เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
6.1  นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ   

                บริษัทให$ความสําคัญกับการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือให$ผู$ลงทุนและสาธารณชนได$รับทราบและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯได$ บริษัทมุ�งเน$นความโปร�งใสในการดําเนินกิจการและการเปLดเผยข$อมูลการ
ดําเนินธุรกิจคํานึงถึงความเสี่ยงโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม   บริษัทมีการกําหนดจริยธรรม
ธุรกิจ เพ่ือให$กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ 

ในป�ท่ีผ�านมาบริษัทได$ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป� 2549 
ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกําหนด ซ่ึงประกอบด$วยเรื่องของสิทธิของผู$ถือหุ$น, การปฏิบัติต�อ 
ผู$ถือหุ$นอย�างเท�าเทียมกัน, การคํานึงถึงบทบาทของผู$มีส�วนได$เสีย, การเปLดเผยข$อมูลและความโปร�งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯยังต$องปรับปรุงในเรื่องของการจัดทํารายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืนตาม
กรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) เพ่ือนําเรื่องของความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการเข$าสู�กระบวน 
การดําเนินงานปกติ (CSR-in-process) กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต�างๆท่ีเก่ียวข$อง 
 

6.2 สิทธิของผู�ถือหุ�น 
                  ในการประชุมผู$ถือหุ$นบริษัทจัดประชุมท่ีห$องประชุมของบริษัทฯ   ซ่ึงเปCนการประหยัดค�าใช$จ�าย 
บริษัทได$ส�งหนังสือนัดประชุมพร$อมข$อมูลประกอบการประชุมให$ผู$ถือหุ$นตรวจสอบล�วงหน$าอย�างน$อย 7 วัน  กรณี
ท่ีไม�สามารถเข$าร�วมประชุม  ให$ผู$ถือหุ$นส�งตัวแทนเข$าประชุมโดยมีใบมอบฉันทะหรือผู$ถือหุ$นจะมอบให$ กรรมการ
อิสระเปCนผู$รับมอบอํานาจจากผู$ถือหุ$นในกรณีท่ีไม�สามารถเข$าร�วมประชุมได$  และกําหนดให$ผู$ถือหุ$นมีสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการและอนุมัติค�าตอบแทนของกรรมการและผู$บริหาร มีการบันทึกการประชุม 
ถูกต$องครบถ$วน 

 
6.3 สิทธิของผู�มีส5วนได�เสีย 

       บริษัท ให$ความสําคัญต�อสิทธิของผู$มีส�วนได$เสียทุกกลุ�ม ไม�ว�าในหรือนอกบริษัท 
             ผู$ถือหุ$น               บริษัทมุ�งม่ันในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร$างประโยชน�สูงสุดและยั่งยืนให$แก�ผู$ถือหุ$น 

                 โดยยึดม่ันในบรรษัทภิบาล  
  พนักงาน              บริษัทได$ปฏิบัติกับพนักงานอย�างเท�าเทียมกันและเปCนธรรม 

      คู�ค$า                    บรษัิทได$มีการปฏิบัติตามสัญญาต�อคู�ค$า 
      เจ$าหนี้                 บริษัทปฏิบัติตามข$อตกลงการชําระเงิน 
      ลูกค$า                  บรษัิทให$การดูแลรักษาผู$ป7วยอย�างเท�าเทียมกันและมีหน�วยลูกค$าสัมพันธ� คอย   
                               รับข$อร$องเรียน และแก$ไขปrญหาต�าง ๆ   
     คู�แข�ง                   บรษัิทปฏิบัติตามกติกาการแข�งขันท่ีดี ไม�ใช$วิธีการไม�สุจริตเพ่ือทําลายคู�แข�ง 
     สังคม/ชุมชน          บรษัิท มีความรับผิดชอบต�อสภาพแวดล$อมของชุมชนและสังคม 
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6.4   การประชุมผู�ถือหุ�น 
                 ในการประชุมผู$ถือหุ$น บริษัทได$นําเสนอประเด็นสําคัญให$ผู$ถือหุ$นได$พิจารณาอนุมัติ โดยได$เสนอ
ข$อมูลสําคัญอย�างครบถ$วนตามกฎหมายข$อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�และข$อบังคับของบริษัท มีการเปLดโอกาส
ให$ผู$ถือหุ$นมีสิทธิเท�าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท และเสนอแนะความคิดเห็นต�าง ๆ ซ่ึงได$
บันทึกส�วนท่ีสําคัญไว$ในรายงานการประชุมเพ่ือให$ผู$ถือหุ$นสามารถตรวจสอบได$ 

 

6.5   ภาวะผู�นําและวิสัยทัศน7 
� คณะกรรมการมีการกําหนด วิสัยทัศน� ภารกิจ กลยุทธ� เปIาหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท และคอยดูแลให$ฝ7ายจัดการดําเนินการให$เปCนไปตามแผนท่ีกําหนดไว$ เพ่ือเพ่ิมมูลค�าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดต�อกิจการและความม่ันคงสูงสุดแก�ผู$ถือหุ$น 

� คณะกรรมการจัดให$มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลและมี
การติดตามอย�างสมํ่าเสมอ 

� คณะกรรมการมีการแยกบทบาทหน$าท่ี ความรับผิดชอบระหว�างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และ
ฝ7ายจัดการอย�างชัดเจน และเปCนอิสระต�อกัน 

� คณะกรรมการกํากับดูแลให$คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติค�าใช$จ�ายท่ีเกิดข้ึนตามปกติของ
ธุรกิจเท�านั้น  เว$นรายการท่ีต$องขอความเห็นจากผู$ถือหุ$น ตามข$อกําหนดของ กลต. และตลาด
หลักทรัพย� 

 

6.6  ความขัดแย�งทางผลประโยชน7 
                 คณะกรรมการได$กําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือไม�ให$ผู$บริหาร
และผู$เก่ียวข$องนําข$อมูลภายในของบริษัทไปใช$เพ่ือประโยชน�ส�วนตน 
                 กําหนดให$ผู$บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย�ต�อ กลต. และตลาดหลักทรัพย� ตาม
มาตรา 59 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย� ห$ามผู$บริหารหรือหน�วยงานท่ีรับทราบข$อมูลภายในเปLดเผยข$อมูล
ภายในแก�บุคคลภายนอก และห$ามซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัทในช�วง  1  เดือน ก�อนงบการเงินเผยแพร�ต�อ
สาธารณชน 

 

6.7  จริยธรรมธุรกิจ 
                 บริษัทได$ออกข$อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณ ของคณะกรรมการฝ7ายจัดการ และพนักงาน เพ่ือให$
ทุกคนปฏิบัติหน$าท่ีด$วยความซ่ือสัตย� สุจริต และบริษัทได$ติดตามการปฏิบัติตามเปCนประจํา รวมถึงกําหนดบท 
ลงโทษไว$ด$วย 

 
6.8   การถ5วงดุลของกรรมการท่ีไม5เปDนผู�บริหาร 

             บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทท้ังสิ้นจํานวน 8 ท�าน โดยมีกรรมการอิสระคิดเปCนประมาณ  1/3  
ของกรรมการท้ังหมด 

 

6.9   การรวมหรือแยกตําแหน5ง 
                ประธานกรรมการกับผู$อํานวยการใหญ�เปCนบุคคลเดียวกัน  
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6.10   ค5าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร          
         บริษัทได$กําหนดจ�ายค�าตอบแทนให$แก�กรรมการและผู$บริหารโดยได$รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู$

ถือหุ$นประจําป�  
 
6.11   ค5าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 

          บริษัทฯ กําหนดค�าตรวจสอบบัญชีประจําป� 2556 เปCนจํานวนเงิน  540,000.-  บาทต�อป� ให$
บริษัทสํานักงานป�ติเสวี จํากัด โดยเปCนค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ท้ังนี้บริษัทฯ ไม�มีบุคคลหรือ
กิจการท่ี เก่ียวข$องกับผู$สอบบัญชีและสํานักงานบัญชีท่ีผู$สอบบัญชีสังกัด 
 

6.12    การประชุมคณะกรรมการ 
                   คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติอย�างน$อยป�ละ 4 ครั้ง และมีการเรียกประชุมพิเศษเพ่ิม
ตามความจําเปCน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล�วงหน$าท้ังนี้บริษัทได$จัดส�งหนังสือเชิญประชุมพร$อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารก�อนการประชุมล�วงหน$าอย�างน$อย 7 วัน เพ่ือให$คณะกรรมการได$มีเวลาศึกษาข$อมูลอย�าง
เพียงพอก�อนเข$าร�วมประชุมและมีการบันทึกและเก็บรายงานการประชุมพร$อมตรวจสอบได$    

6.13    คณะอนุกรรมการ   
           คณะกรรมการบริษัทได$แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ  2 ป� ประกอบด$วยกรรมการ 3 ท�าน (ดัง
รายนาม คณะกรรมการตรวจสอบในหัวข$อโครงสร$างคณะกรรมการ) และกรรมการตรวจสอบทุกท�าน
ดํารงตําแหน�งเปCนกรรมการอิสระของบริษัทด$วย 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน ประกอบด$วยกรรมการ 3 ท�าน (ดังรายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบในหัวข$อโครงสร$างคณะกรรมการ) 

 

6.14   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
         บริษัทฯ ได$กําหนดหน$าท่ีอํานาจการดําเนินการของผู$ปฏิบัติงาน  ผู$ติดตามควบคุม และผู$บริหารไว$

เพ่ือให$เกิดการถ�วงดุลและตรวจสอบระหว�างกันได$ และมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน มีระบบรายงาน
ทางการเงินเสนอผู$บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ  

         บริษัทฯ มีคู�มือปฏิบัติงานและระเบียบบริษัทฯ เพ่ือให$พนักงานปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน 
รวมท้ังมีการประเมินผลงานของพนักงานทุก 6 เดือน เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ  มีการอบรมทางวิชาการเพ่ือ
เพ่ิมความชํานาญและให$การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

6.15  การบริหารความเส่ียง 

        คณะกรรมการบริษัทฯ ได$ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีมีผลต�อการดําเนินงานของบริษัท  
กรรมการบริหารจะเปCนผู$ คอยประเมินความเสี่ยง    
 

 
 
 
 



 

รายงานประจําป� 2556 

บริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) “ NEW ” 
 

                

20 
 

6.16   รายงานของคณะกรรมการ 

         คณะกรรมการบริหารบริษัทและผู$จัดการฝ7ายบัญชี เปCนผู$รับผิดชอบต�องบการเงินของบริษัท ซ่ึงได$
จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย มีการเปLดเผยข$อมูลสําคัญอย�างเพียงพอในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงิน 

         ส�วนระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู�ในระดับน�าพอใจ และสร$างความเชื่อถือได$ดัง
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได$แสดงไว$ในรายงานประจําป�แล$ว 
          

6.17   ความสัมพันธ7กับผู�ลงทุน 
         คณะกรรมการบริษัท จัดให$มีการเปLดเผยสารสนเทศของบริษัท ทันเวลาโปร�งใสตามข$อกําหนดของ

ตลาด หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซ่ึงสามารถติดต�อขอทราบข$อมูลบริษัทได$ท่ี 042-325999  หรือท่ี e-mail : 
admin@wattanahospital.net โดยได$มอบหมายให$นางสาวภัทรภร พรมทองเปCนผู$ประสานงาน 

 

          6.18   การดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน 
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช$ข$อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได$กําหนดไว$เปCนลายลักษณ�อักษร
ในคู�มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู$บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายสําคัญดังนี้ 

1. บริษัทได$กําหนดให$กรรมการ ผู$บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ี เก่ียวข$องของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให$กรรมการและผู$บริหาร มีหน$าท่ีรายงานการเปลี่ยน 
แปลงการถือครองหลักทรัพย� ต�อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห�งพระราช 
บัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย� และให$แจ$งให$เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลง และ
สรุปจํานวนหลักทรัพย�ของกรรมการและผู$บริหารเปCนรายบุคคล เพ่ือนําเสนอให$แก�คณะกรรมการ 
บริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังได$แจ$งบทลงโทษหากมีการฝ7าฝ�น หรือไม�ปฏิบัติ 
ตามข$อกําหนดดังกล�าวด$วย 

2. บริษัทมีข$อกําหนดห$ามนําข$อมูลงบการเงิน หรือข$อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบริษัท
ท่ีทราบ เปLดเผยแก�บุคคลภายนอกหรือผู$ท่ีมิได$มีส�วนเก่ียวข$อง และห$ามทําการซ้ือขายหลักทรัพย�
ในช�วง 1 เดือน ก�อนท่ีข$อมูลงบการเงินหรือข$อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบริษัท/
กลุ�มบริษัทจะเผยแพร�ต�อสาธารณชน และต$องไม�ซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัท จนกว�าจะพ$น
ระยะเวลา  24 ชั่วโมง นับแต�ได$มีการเปLดเผยข$อมูลนั้นสู�สาธารณท้ังหมดแล$ว การไม�ปฏิบัติตาม
ข$อกําหนดดังกล�าวถือเปCนการกระทําผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู$บริหารหรือพนักงาน ท่ีได$
ล�วงรู$ข$อมูลภายในท่ีสําคัญคนใดกระทําผิดวินัยจะได$รับโทษ ต้ังแต�การตักเตือน การตัดค�าจ$าง การพัก
งานโดยไม�ได$รับค�าจ$าง จนถึงการเลิกจ$าง 

 
ท้ังนี้ แนวทางดังกล�าวได$ผ�านการให$ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 แล$ว และเริ่ม
มีผลบังคับใช$ในวันท่ี 1 มีนาคม 2557 เปCนต$นไป 
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        6.19 นโยบายการจ5ายเงินป+นผล 
    บริษัทฯ มีนโยบายการจ�ายเงินปrนผลในอัตราไม�ตํ่ากว�าร$อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ

สํารองตามกฎหมายแล$วของบริษัทฯ หากไม�มีเหตุจําเปCนอ่ืนใดและการจ�ายเงินปrนผลนั้นไม�มีผลกระทบต�อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย�างมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ การจ�ายเงินปrนผลให$นําปrจจัยต�างๆท่ีสําคัญมาพิจารณา
ประกอบด$วย เช�น ผลการดําเนินงาน สภาพคล�อง การขยายธุรกิจ  

   การจ�ายเงินปrนผลดังกล�าวจะต$องได$รับความเห็นชอบจากผู$ถือหุ$น และ/หรือความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 
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7. รายการระหว5างกัน 
     ท่ีผ�านมีรายการระหว�างกันท่ีเกิดข้ึนระหว�างบริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) และบริษัท 21 

ศตวรรษเวชกิจ จํากัด และรายการกู$เงินจากกรรมการและผู$ถือหุ$นของบริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) 
ดังนี้ 

     (1) บริษัทฯ มีการทํารายการระหว�างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จํากัด ซ่ึงไม�มีบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย$งถือหุ$นในบริษัทดังกล�าว เกินร$อยละ 10 โดยรายการระหว�างกันประกอบด$วยรายการส�งผู$ป7วยเพ่ือรับการ
รักษาพยาบาลระหว�างกัน, การซ้ือขายยาเวชภัณฑ�ระหว�างกัน ซ่ึงมีการกําหนดราคาท่ีเปCนไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ
เปCนไปตามราคาตลาด โดยลักษณะและปริมาณรายการระหว�างป�ได$ถูกเปLดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข$อ
ท่ี 6 แล$ว เหตุผลในการทํารายการกับบริษัทดังกล�าวนี้เปCนเพ่ือประโยชน�ของบริษัทฯคือได$รับผู$ป7วยส�งมารักษาต�อ
จากบริษัท 21ศตวรรษเวชกิจ จํากัด ซ่ึงต้ังอยู�คนละจังหวัดกับบริษัทฯ และยังได$เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการคลังยาและเวชภัณฑ�พร$อมท้ังเพ่ิมอํานาจต�อรองกับบริษัทยาและเวชภัณฑ�ต�างๆด$วย  

     (2) รายการกู$เงินจากกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู$ยืมในอัตรา
ใกล$เคียงกับอัตราตลาด และมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท้ังนี้บริษัทฯได$เปLดเผยลักษณะและปริมาณรายการระหว�างป�ไว$
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล$ว รายการการกู$เงินจากกรรมการเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน�ของบริษัทฯในช�วงมี
ความจําเปCนในการเพ่ิมกระแสเงินสดเพ่ือลงทุนแต�เกิดความล�าช$าในการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงินเดิมท่ี
บริษัทฯเคยใช$บริการทําให$ต$องกู$เงินจากกรรมการและพนักงานบริษัทฯ เพ่ือไม�ให$เกิดความเสียหายต�อกิจการ 
ต�อมาสถาบันการเงินปrจจุบันได$จํากัดไม�ให$บริษัทฯจ�ายชําระหนี้เงินกู$ยืมนี้ก�อนชําระหนี้กู$ยืมระยะยาวจากสถานบัน
การเงินครบถ$วนจึงทําให$รายการดังกล�าวถูกระบุในหัวข$อ “หนี้สินไม�หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงินดัง
ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการ เงินข$อ 6 รายละเอียดเพ่ิมเติมดังตารางด$านล�าง 

 

ชื่อและลักษณะความ 

สัมพันธ7 

ลักษณะรายการ มูลค5ารายการ (ล�านบาท) ความจําเปDนและ 

สมเหตุสมผล 

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 

เปCนกรรมการบริษัท และ

ถือหุ$นในบริษัทร$อยละ 

15.87 

บริษัทฯกู$ยืมเงิน 

จากกรรมการ 

บริษัท 

เงินกู$ยืม 

ยอดยกมาต$นงวด  

เงินกู$ยืมท่ีจ�ายคืนในระหว�างงวด 

กู$ยืมเพ่ิมในระหว�างป�  

ยอดคงค$างยกไปปลายงวด  

ดอกเบ้ียจ�าย 

จ�ายชําระในระหว�างป� 2556  

 

4.00 

0.00 

0.00 

4.00 

 

0.29 

บริษัทกู$ยืมเงินเพ่ือใช$ในการก�อ 

สร$างหอผู$ป7วยช้ัน7 โดยเงินกู$ยืม

ดังกล�าวติดเง่ือนไขของสถาบัน

การเงินมิให$คืนเงินกู$แก�กรรมการ

จนกว�าจะชําระหน้ีแก�สถาบัน

การเงินจนหมดเสียก�อน 

นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล 

เปCนกรรมการบริษัท และ

ถือหุ$นในบริษัทร$อยละ 

0.01 

บริษัทฯกู$ยืมเงิน 

จากกรรมการ 

บริษัท 

เงินกู$ยืม 

ยอดยกมาต$นงวด  

เงินกู$ยืมท่ีจ�ายคืนในระหว�างงวด 

กู$ยืมเพ่ิมในระหว�างป�  

ยอดคงค$างยกไปปลายงวด  

ดอกเบ้ียจ�าย 

 

2.50 

0.00 

0.00 

2.50 

 

บริษัทกู$ยืมเงินเพ่ือใช$ในการก�อ 

สร$างหอผู$ป7วยช้ัน 7 โดยเงินกู$ยืม 

ดังกล�าวติดเง่ือนไขของสถาบัน

การเงินมิให$คืนเงินกู$ แก�กรรมการ

จนกว�าจะชําระหน้ีแก�สถาบัน

การเงินจนหมดเสียก�อน 
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จ�ายชําระในระหว�างป� 2556   0.18  

นางสาวณัฐธิรา ตั้งสืบกุล 

เปCนพนักงานและถือหุ$น

ในบริษัทร$อยละ 23.47 

บริษัทฯกู$ยืมเงิน 

จากพนักงาน 

บริษัท 

เงินกู$ยืม 

ยอดยกมาต$นงวด  

เงินกู$ยืมท่ีจ�ายคืนในระหว�างงวด 

กู$ยืมเพ่ิมในระหว�างป�  

ยอดคงค$างยกไปปลายงวด  

ดอกเบ้ียจ�าย 

จ�ายชําระในระหว�างป� 2556   

 

5.60 

0.00 

0.00 

5.60 

 

0.41 

บริษัทกู$ยืมเงินเพ่ือใช$ในการก�อ 

สร$างหอผู$ป7วยช้ัน7 โดยเงินกู$ยืม

ดังกล�าวติดเง่ือนไขของสถาบัน

การเงินมิให$คืนเงินกู$แก�กรรมการ

จนกว�าจะชําระหน้ีแก�สถาบัน

การเงินจนหมดเสียก�อน 

พญ.พีรวรรณ จังศิริวัฒน-

ธํารง   เปCนพนักงานและ

ถือหุ$นในบริษัทร$อยละ 

4.60 

บริษัทฯกู$ยืมเงิน 

จากพนักงาน 

บริษัท 

เงินกู$ยืม 

ยอดยกมาต$นงวด  

เงินกู$ยืมท่ีจ�ายคืนในระหว�างงวด 

กู$ยืมเพ่ิมในระหว�างป�  

ยอดคงค$างยกไปปลายงวด  

ดอกเบ้ียจ�าย 

จ�ายชําระในระหว�างป� 2556   

 

3.50 

0.00 

0.00 

3.50 

 

0.25 

บริษัทกู$ยืมเงินเพ่ือใช$ในการก�อ 

สร$างหอผู$ป7วยช้ัน7 โดยเงินกู$ยืม

ดังกล�าวติดเง่ือนไขของสถาบัน

การเงินมิให$คืนเงินกู$แก�กรรมการ

จนกว�าจะชําระหน้ีแก�สถาบัน

การเงินจนหมดเสียก�อน 

 

7.1 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว5างกัน 
 ในการทํารายการระหว�างกันท่ีเปCนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะกําหนดราคาและ
เง่ือนไขต�างๆ โดยคํานึงถึงราคาปกติธุรกิจและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน�สูงสุด
ของบริษัทฯ เปCนสําคัญ ท้ังนี้รายการระหว�างกันและเง่ือนไขจะถูกนําเข$ารายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให$คณะกรรมการตรวจสอบได$พิจารณาให$ความเห็นถึงความจําเปCนและเหมาะสมของรายการ 
 ท้ังนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการให$เปCนไปตามกฎหมายว�าด$วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข$อบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง หรือข$อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข$อกําหนด
เก่ียวกับการเปLดเผยข$อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงและการได$มาหรือจําหน�ายทรัพย�สินท่ีสําคัญของบริษัทฯ โดยท่ี
กรรมการหรือผู$ถือหุ$นท่ีมีส�วนได$เสียจะไม�มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล�าว 
 

7.2 นโยบายและแนวโน�มการทํารายการระหว5างกันในอนาคต 
 บริษัทฯคาดว�าในอนาคตจะยังคงมีการทํารายการซ่ึงเปCนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับ บริษัท 
21 ศตวรรษเวชกิจ จํากัด ในเรื่องของการรับผู$ป7วยส�งต�อเพ่ือการรักษาพยาบาลอยู� เพราะเปCนประโยชน�ต�อบริษัทฯ  

สําหรับ เงินกู$กรรมการบริษัทฯ นั้นไม�มีนโยบายท่ีจะทํารายการดังกล�าวเพ่ิมเติม นอกจากใน กรณีจําเปCน 
เช�น บริษัทฯประสบภาวะขาดสภาพคล�อง โดยรายการระหว�างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  คณะ กรรมการบริษัทฯ 
จะปฏิบัติให$เปCนไปตามมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติรายการดังท่ีกล�าวไว$แล$วในข$างต$น และจะเปLด เผยรายการ
ระหว�าง กันท่ีเกิดข้ึนไว$ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได$รับการตรวจสอบจากผู$สอบบัญชีของ บริษัทฯโดย 
ปฏิบัติตามมาตรฐาน การบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
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8. การวิเคราะห7ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต$ชื่อ “โรงพยาบาลนอร�ทอีสเทอร�น-

วัฒนา” 
    การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ7ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
     8.1 ภาพรวม 

           บริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได$รวมในป� 2556 เท�ากับ 268.681 เพ่ิมข้ึน 
จากป� 2555 ร$อยละ 6 ซ่ึงมีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของรายได$นี้เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู$ป7วยนอกและ 
ผู$ป7วยในประมาณร$อยละ 3 ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของค�ารักษาพยาบาล ตามอัตราเงินเฟIอ ประมาณร$อยละ 5  
 

ในป� 2556 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานก�อนหักค�าใช$จ�ายทางการเงินภาษี ค�าเสื่อมราคา และค�าตัด
จําหน�าย (“EBITDA”) จํานวน 37.859 ล$านบาท เพ่ิมข้ึนร$อยละ 35 จากป�ท่ีแล$ว ซ่ึงมีผลมาจากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด$านการจัดสรรทรัพยากรบุคคลทําให$สามารถควบคุมรายจ�ายด$านบุคลากรได$โดยไม�ลดหย�อนด$าน
คุณภาพบริการ และการปรับเปลี่ยนนโยบายของสํานักงานประกันสังคมเรื่องการตามจ�ายค�ารักษาพยาบาลสําหรับ
ผู$ป7วยท่ีต$องส�งตัวไปรักษาต�อยังโรงพยาบาล อ่ืนๆทําให$ต$นทุนด$านการตามจ�ายค�ารักษาพยาบาลนี้ลดลง  
 

จากท่ีกล�าวมาข$างต$น บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 10.882 ล$านบาท เพ่ิมข้ึนร$อยละ 138 จากป�ท่ีแล$ว 
 

เหตุการณ�ท่ีสําคัญในป� 2556 
1. ปรับปรุงพ้ืนท่ีให$บริการประกอบด$วยแผนกทันตกรรม, บริเวณต$อนรับ, ศูนย� wellness, แผนกผู$ป7วยนอก

แม�และเด็ก, ท่ีจอดรถ 
2. เปLดให$บริการศูนย�เบาหวานครบวงจรให$บริการคัดกรองดูแลผู$ป7วยเบาหวานและครอบครัว เพ่ือปIองกันไม�

เกิดภาวะแทรกซ$อน 
3. ขยายแผนกให$บริการฟอกไต (ศูนย�ไตเทียม) ร�วมกับบริษัทเอกชนไตเทียมซ่ึงเปCนการ outsource 

 
8.2 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินสําหรับป> 2556 และความสามารถในการทํากําไร 

 

     รายได�จากการดําเนินงาน 

(ล$านบาท) ป� 2556 ป� 2555 เปลี่ยนแปลง 

รายได$ค�ารักษาพยาบาล 264.903 251.320 5% 

รายได$อ่ืน 3.778 3.011 25% 

รวมรายได$จากการดําเนินงาน 268.681 254.332 6% 

 

ในป� 2556 บริษัทมีรายได$จากการดําเนินงานรวมจํานวน 264.903 ล$านบาท เพ่ิมข้ึน 13.583 ล$านบาท หรือร$อย
ละ 5 จากป�ท่ีแล$ว ส�วนใหญ�เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของผู$ป7วยและการเพ่ิมข้ึนของค�ารักษาบริการท่ีปรับเพ่ิมตามอัตรา
เงินเฟIอ 
 

 



 

รายงานประจําป� 2556 

บริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) “ NEW ” 
 

                

25 
 

ค�าใช$จ�ายจากการดําเนินงาน 

(ล$านบาท) ป� 2556 ป� 2555 เปลี่ยนแปลง 

ต$นทุนค�ารักษาพยาบาล 202.442 195.924 3% 

ค�าใช$จ�ายในการบริหาร 46.163 46.251 0% 

รวมค�าใช$จ�ายในการดําเนินงานและค�าเสื่อมราคา 248.605 242.175 3% 
 

ในป� 2556 บริษัทมีค�าใช$จ�ายในการดําเนินงานและค�าเสื่อมราคาจํานวน 202.442 ล$านบาท เพ่ิมข้ึน 6.518 ล$าน
บาท หรือร$อยละ 3 จากป�ท่ีแล$ว ต$นทุนค�ารักษาเพ่ิมข้ึนเนื่องจากต$นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนตามจํานวนผู$รับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 
ส�วนด$านค�าใช$จ�ายในการบริหารไม�เปลี่ยนแปลง ค�าเสื่อมราคามีจํานวน 17.657 ล$านบาท เพ่ิมข้ึนร$อยละ 7 เม่ือ
เทียบกับป�ท่ีแล$ว 
 

วิเคราะห7ความสามารถในการทํากําไร 

(ล$านบาท) ป� 2556 ป� 2555 เปลี่ยนแปลง 
EBITDA 
อัตรากําไร EBITDA 

37.859 
14% 

28.030 
11% 

35% 

EBIT 
อัตรากําไร EBIT 

20.202 
8% 

11.549 
5% 

75% 

กําไรสุทธิ 
อัตรากําไรสุทธิ 

10.882 
4% 

4.578 
2% 

138% 

กําไรต�อหุ$นข้ันพ้ืนฐาน 1.09 0.46 138% 
 

จากท่ีได$กล�าวมาข$างต$น กําไรจากการดําเนินงานก�อนหักค�าใช$จ�ายทางการเงิน ภาษี ค�าเสื่อมราคา และค�าตัด
จําหน�าย (“EBITDA”) เพ่ิมข้ึนจาก 28.030 ล$านบาทในป� 2555 เปCน 37.859 ล$านบาท ในป� 2556 หรือเพ่ิมข้ึน
ร$อยละ 35 ขณะท่ีอัตรากําไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ปรับเพ่ิมข้ึนจาก ร$อยละ 11 เปCนร$อยละ 14 
 

งบดุลและกระแสเงินสด 

งบดุล 

(ล$านบาท) ป� 2556 ป� 2555 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย�รวม 426.660 423.108 1% 

หนี้สินรวม 123.793 130.760 -5% 

ส�วนของผู$ถือหุ$น 302.867 292.347 4% 
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ในป� 2556 สินทรัพย�รวมของบริษัทเพ่ิมร$อยลt 1 ทําให$มีสินทรัพย�รวมในป� 2556 เท�ากับ 426.660 ล$านบาท 
ขณะท่ีหนี้สินรวมลดลงร$อยละ5 ทําให$มีหนี้สินรวมเท�ากับ 123.793 ล$านบาท ทําให$ส�วนของผู$ถือหุ$นในป� 2556 
เท�ากับ 302.867 ล$านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร$อยละ 4 
 

กระแสเงินสด 

(ล$านบาท) ป� 2556 

เงินสดสุทธิได$มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11.894 

เงินสดสุทธิใช$ไปในกิจกรรมลงทุน (10.310) 

เงินสดสุทธิได$มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2.559 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 4.143 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต$นงวด 11.432 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 15.575 
 

ในป� 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 4.143 ล$านบาท โดยบริษัทมีเงินสดสุทธิยกมา 
ณ วันต$นงวดจํานวน 11.432 ล$านบาท เปCนผลให$เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือ เท�ากับ 15.575 ล$านบาท  
 

 8.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย7สิน 

 ป� 2556 ป� 2555 

อัตราส�วนหมุนเวียนลูกหนี้การค$า (เท�า) 8.90 9.94 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 40.46 36.22 

อัตราส�วนหมุนเวียนสินค$าคงเหลือ (เท�า) 34.30 34.82 

ระยะเวลาขายสินค$าเฉลี่ย (วัน) 10.49 10.34 
 

ในป�ท่ีผ�านมาพบว�าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณ 4 วัน จาก 36 วันเปCน 40 วัน ในด$านคุณภาพ 
ลูกหนี้พบว�าเปCนลูกหนี้ท่ีเสี่ยงต�อการผิดนัดชําระประมาณร$อยละ 14 เนื่องจากเปCนกลุ�มลูกหนี้ท่ัวไปคือผู$ป7วยรับ
การ รักษาพยาบาลแล$วไม�สามารถชําระค�ารักษาพยาบาลได$เต็มจํานวน จึงทําให$มียอดค$างการต้ังค�าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญประมาณร$อยละ 28 ของจํานวนหนี้การค$าท้ังหมด ซ่ึงเพียงพอและพบว�ามีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับรายการท่ีสามารถติดตามหนี้ได$ภายหลัง ทางบริษัทฯมีกระบวนการติดตามหนี้อย�างสมํ่าเสมอท้ังในกลุ�ม
ลูกหนี้ท่ัวไปท่ีเปCนบุคคลธรรมดาและกลุ�มลูกหนี้คู�สัญญา 
 ในด$านสินค$าคงเหลือ ในป� 2556 บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค$าเฉลี่ยท่ีประมาณ 11 วัน ไม�เปลี่ยนแปลง
จากป�ท่ีแล$ว ซ่ึงเปCนระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือไม�ขาดสินค$าในการดําเนินธุรกิจคือสินค$าจําพวกยาและเวชภัณฑ� และ
ทางบริษัทฯได$ร�วมเปCนพันธมิตรกับโรงพยาบาลเอกชนแห�งอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมความคล�องตัวในการหมุนเวียนของสินค$า
คงคลัง คือมีการขายสินค$าระหว�างกันในรายการท่ีพบการใช$น$อยในบางช�วง 
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 8.4 สภาพคล5องและความเพียงพอของเงินทุน 

(เท�า) ป� 2556 ป� 2555 

อัตราส�วนสภาพคล�อง 0.82 0.80 

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว 0.72 0.68 

อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด 0.33 0.60 

อัตราส�วนความสามารถชําระดอกเบ้ีย 5.12 8.46 
 

 แหล�งท่ีมาหลักของเงินทุนได$แก�เงินกู$ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือ จํานวน 37.511 ล$านบาท 
โดยมีเงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 15.575 ล$านบาทเพ่ือใช$ในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  
 เนื่องจากบริษัทฯต$องปฏิบัติตามเง่ือนไขภายใต$สัญญากู$ยืมเงินกับสถาบันการเงินคือบริษัทฯ ไม�สามารถ
ดําเนินการชําระเงินกู$คืนกรรมการได$จนกว�าจะชําระหนี้คืนสถานบันการเงินจนหมดเสียก�อน ทําให$บริษัทฯจึงมี
เงินทุนหมุนเวียนท่ีสามารถนํามาใช$ในการลงทุนระหว�างป�ได$ 
 ในด$านความเพียงพอของสภาพคล�อง อัตราส�วนสภาพคล�องของบริษัทฯอยู�ท่ี 0.82 เท�าซ่ึงเพียงพอต�อการ
ดําเนินธุรกิจปกติ 
 ในด$านความสามารถในการชําระหนี้และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู$ยืมท่ีสําคัญ บริษัทฯ สามารถปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการกู$ยืมท่ีสําคัญได$โดยมีรายละเอียดเปLดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯในข$อท่ี 15 
และในอนาคตหากบริษัทฯมีความจําเปCนในการจัดหาแหล�งเงินทุนเพ่ิมเติม บริษัทฯมีความสามารถท่ีจะจัดหาได$
โดยช�องทางแรกคือการขอกู$เพ่ิมจากสถาบันการเงินเดิม  
  

     8.5 ภาระผูกพันด�านหนี้สิน 

(เท�า) ป� 2556 ป� 2555 

อัตราส�วนความสามารถชําระดอกเบ้ีย  5.12 8.46 

อัตราส�วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) 0.97 1.82 

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู$ถือหุ$น 0.41 0.46 
 

ในด$านหนี้สินบริษัทฯมีความสามารถในการชําระหนี้ โดยมีอัตราส�วนความสามารถชําระดอกเบ้ียเท�ากับ 
5.12 ในป� 2556 ลดลงจากป�ท่ีแล$ว และอัตราส�วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) ในป� 2556 
เท�ากับ 0.97 ซ่ึงลดลงจากป�ท่ีแล$ว สาเหตุท่ีอัตราส�วนท้ังสองลดลงจากป�ท่ีแล$วเปCนเพราะว�าบริษัทมีการชําระหนี้สิน
ค�าเครื่องมือแพทย�ทําให$เงินสดได$มาจากกิจกรรมดําเนินงานลดลงจากป�ท่ีแล$ว 

ในป� 2556 อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู$ถือหุ$นอยู�ท่ี 0.41 ไม�เปลี่ยนแปลงมากจากป�ท่ีแล$ว 
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    8.6 ปrจจัยท่ีอาจมีผลต�อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอย�างมีนัยสําคัญในอนาคต (Forward Looking) 
    เศรษฐกิจในป� 2557 มีแนวโน$มชะลอตัวซ่ึงอาจส�งผลให$ผู$รับบริการลดลงส�งผลแก�ผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯได$ และการขยายตัวของเครือโรงพยาบาลใหญ�ในประเทศเข$ามาในพ้ืนท่ีท้ังในจังหวัดและจังหวัดใกล$เคียง
ส�งผลอย�างต�อเนื่องให$การแข�งขันสูงข้ึน  
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บริษัท วัฒนาการแพทย7 จํากัด (มหาชน) 
งบการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
และรายงานของผู�สอบบัญชี 

 
รายงานของผู$สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผู$ถือหุ$น บริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน)  
 

ข$าพเจ$าได$ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด$วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู$ถือ
หุ$น และงบกระแสเงินสดสําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุ
เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู�บริหารต5องบการเงิน 

ผู$บริหารเปCนผู$รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล�านี้โดยถูกต$องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู$บริหารพิจารณาว�าจําเปCนเพ่ือให$
สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข$อมูลท่ีขัดต�อข$อเท็จจริงอันเปCนสาระสําคัญไม�ว�าจะเกิดจากการ 
ทุจริตหรือข$อผิดพลาด 

 
ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี 

ข$าพเจ$าเปCนผู$รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต�องบการเงินดังกล�าวจากผลการตรวจสอบของข$าพเจ$า 
ข$าพเจ$าได$ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให$ข$าพเจ$าปฏิบัติตามข$อหนดด$าน 
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให$ได$ความเชื่อม่ันอย�างมีเหตุผลว�างบการเงินปราศจาก 
การแสดงข$อมูลท่ีขัดต�อข$อเท็จจริงอันเปCนสาระสําคัญหรือไม� 

 
การตรวจสอบรวมถึงการใช$วิธีการตรวจสอบเพ่ือให$ได$มา  ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงิน 

และการเปLดเผยข$อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช$ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของผู$สอบบัญชี   ซ่ึงรวมถึงการ 
ประเมินความเสี่ยง จากการแสดงข$อมูลท่ีขัดต�อข$อเท็จจริงอันเปCนสาระสําคัญของงบการเงินไม�ว�าจะเกิดจาก การ
ทุจริตหรือข$อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล�าว ผู$สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี เก่ียวข$องกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต$องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ ท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ่ือวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู$บริหารใช$และความสมเหตุสมผลของ 
การประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผู$บริหารรวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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ข$าพเจ$าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข$าพเจ$าได$รับเพียงพอและเหมาะสม  เพ่ือใช$เปCนเกณฑ�ในการแสดง 

ความเห็นของข$าพเจ$า 
 
ความเห็น 

ข$าพเจ$าเห็นว�า งบการเงินข$างต$นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย� จํากัด (มหาชน)  ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต$องตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน                                              

 
 
 
 
                                                                                    

 
 

 
( นางสาวชวนา    วิวัฒน�พนชาติ ) 

ผู$สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 
สํานักงานป+ติเสวี  
8/4  ชั้น 1,3  ซอยวิภาวดี 44 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2556 
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บริษัท วัฒนาการแพทย7 จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 

หน�วย : บาท 

ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 

สินทรัพย7 หมายเหต ุ   (ปรับปรุงใหม�) 
สินทรัพย7หมุนเวียน 

      
เงินสดและรายการ
เทียบเท�าเงินสด 7     15,575,093.31      11,432,098.94  
ลูกหน้ีการค$าและลูกหน้ี
อ่ืน - สุทธิ 6 และ 8     28,464,207.66      25,541,287.27  
สินค$าคงเหลือ       5,977,295.41        5,825,782.53  
สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน          315,903.10           256,023.76  

รวมสินทรัพย�
หมุนเวียน     50,332,499.48      43,055,192.50  

สินทรัพย7ไม5หมุนเวียน 
      

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ
คํ้าประกัน 9       5,620,000.00        5,620,000.00  
เงินให$กู$ยืมระยะยาวแก�บริษัท

ท่ีเก่ียวข$องกัน - สุทธิ 6                      -                         -    
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� 
- สุทธิ 10    361,449,979.23     364,482,044.60  
สินทรัพย�ไม�มีตัวตน - สุทธิ 11          904,121.84        1,006,039.47  
สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอ
การตัดบัญชี 12       7,261,507.84        7,574,693.90  
สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอ่ืน       1,091,640.02        1,369,536.90  

รวมสินทรัพย�ไม�
หมุนเวียน    376,327,248.93     380,052,314.87  

รวมสินทรัพย7 
    

   426,659,748.41  
 

   423,107,507.37  
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บริษัท วัฒนาการแพทย7 จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต5อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

หน�วย : บาท 

ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 

หนี้สินและส5วนของผู�ถือหุ�น หมายเหต ุ   (ปรับปรุงใหม�) 
หนี้สินหมุนเวียน 

      
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 13     11,858,590.28        1,356,450.05  
เจ$าหน้ีการค$าและเจ$าหน้ีอ่ืน 6 และ 14     33,321,636.20      45,768,763.64  
ส�วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง
กําหนดชําระในหน่ึงป� 

เงินกู$ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 15       6,658,403.04        5,685,880.57  
หน้ีสินภายใต$สญัญา
เช�าซ้ือ 16                      -             201,618.44  
ภาระผูกพันผลประโยชน�
พนักงาน 17       7,000,000.00                       -    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน       2,365,397.70        1,062,860.60  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน     61,204,027.22      54,075,573.30  

หนี้สินไม5หมนุเวียน 
      

เงินกู$ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน - สุทธิ 15     37,511,644.66      44,273,210.87  
เงินกู$ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ี
เก่ียวข$องกัน 6     15,600,000.00      15,600,000.00  
หน้ีสินภายใต$สญัญาเช�าซ้ือ - 
สุทธิ 16                      -                         -    
ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 
- สุทธิ 17       9,476,841.38      16,811,329.36  

รวมหน้ีสินไม�
หมุนเวียน     62,588,486.04      76,684,540.23  

รวมหนี้สิน 
     

   123,792,513.26  
 

   130,760,113.53  
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บริษัท วัฒนาการแพทย7 จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต5อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

หน�วย : บาท 

ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 

หนี้สินและส5วนของผู�ถือหุ�น  
(ต5อ) 

หมายเหต ุ
  (ปรับปรุงใหม�) 

ส5วนของผู�ถือหุ�น 
   

ทุนเรือนหุ$น 
ทุนจดทะเบียน 

หุ$นสามญั 10,000,000 หุ$น มูลค�าหุ$นละ 
10.- บาท    100,000,000.00     100,000,000.00  

ทุนท่ีออกและเรียก
ชําระแล$ว 

หุ$นสามญั 10,000,000 หุ$น มูลค�าหุ$นละ 
10.- บาท    100,000,000.00     100,000,000.00  

ส�วนเกินมลูค�าหุ$น     62,500,000.00      62,500,000.00  
กําไรสะสม 

จัดสรรแล$ว - สํารอง
ตามกฎหมาย     10,000,000.00      10,000,000.00  

ยังไม�ได$จัดสรร    130,367,235.15     119,847,393.84  
รวมส�วนของผู$ถือ
หุ$น    302,867,235.15     292,347,393.84  

รวมหนี้สินและส5วนของผู�ถือ
หุ�น    

   426,659,748.41  
 

   423,107,507.37  
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บริษัท วัฒนาการแพทย7 จํากัด (มหาชน) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับป>สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

หน�วย : บาท 
ป� 2556 

 
ป� 2555 

หมายเหต ุ   (ปรับปรุงใหม�) 

รายได� 
รายได$จากกิจการโรงพยาบาล 

  6    264,902,735.62     251,320,263.56  

รายได$อ่ืน    6       3,778,443.91        3,011,269.84  
รวม
รายได$     268,681,179.53     254,331,533.40  

 
ต�นทุนและค5าใช�จ5าย  

ต$นทุนกิจการโรงพยาบาล  6    202,442,400.86     195,924,088.15  

ค�าใช$จ�ายในการบริหาร  6     46,162,921.52      46,250,607.84  
รวม
ค�าใช$จ�าย     248,605,322.38     242,174,695.99  

 
กําไรก5อนต�นทุนทางการเงิน และ
ภาษีเงินได�      20,075,857.15  12,156,837.41 

ต$นทุนทางการเงิน  6      (5,766,851.04) (5,590,318.16) 

กําไรก5อนภาษีเงินได�      14,309,006.11  6,566,519.25 

ค�าใช$จ�ายภาษีเงินได$  12 (3,426,703.18) (1,988,186.89) 

กําไรสุทธิสําหรับป>      10,882,302.93  4,578,332.36 

 
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  
กําไรจากการประมาณการตาม
หลักการคณิตศาสตร�  

ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน�พนักงาน  17       1,637,538.38                       -   

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป>      12,519,841.31        4,578,332.36  

 
กําไรต5อหุ�นขั้นพ้ืนฐาน  (บาท : 
หุ�น)   5 และ 21 

 1.09  
 

 0.46  
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บริษทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น 

สาํหรบัปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

             

      
หน่วย : บาท 

      
ทุนเรอืนหุน้ 

   
กาํไรสะสม 

  

      
ที�ออกและ 

 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 

 
จดัสรรแลว้ 

 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

 
รวม 

    
หมายเหตุ 

 
เรยีกชาํระแลว้ 

 
  

 
สาํรองตามกฎหมาย 

 
  

 
  

               ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 (ก่อนปรบัปรุง) 
  

 100,000,000.00  
 

  62,500,000.00  
 

      10,000,000.00  
 

      107,964,257.19  
 

 280,464,257.19  
ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชภีาษี
เงนิได ้  4 

 
                    -   

 
                   -   

 
                      -   

 
         7,304,804.29  

 
     7,304,804.29  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 (หลงัปรบัปรุง) 
  

 100,000,000.00  
 

  62,500,000.00  
 

      10,000,000.00  
 

      115,269,061.48  
 

 287,769,061.48  

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 
   

                    -   
 

                   -   
 

                      -   
 

         4,578,332.36  
 

     4,578,332.36  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 
  

 100,000,000.00  
 

  62,500,000.00  
 

      10,000,000.00  
 

      119,847,393.84  
 

 292,347,393.84  

เงนิปนัผล 
    

                    -   
 

                   -   
 

                      -   
 

        (2,000,000.00) 
 

    (2,000,000.00) 

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 
   

                    -   
 

                   -   
 

                      -   
 

       12,519,841.31  
 

   12,519,841.31  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
  

 100,000,000.00  
 

  62,500,000.00  
 

      10,000,000.00  
 

      130,367,235.15  
 

 302,867,235.15  
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บริษัท วัฒนาการแพทย7 จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับป>ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หน�วย : บาท

หมายเหตุ ป� 2556 ป� 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก�อนภาษีเงินได$ 14,309,006.11      6,566,519.25        

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

เปCนเงินสดรับ(จ�าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค�าเส่ือมราคาและค�าใช$จ�ายตัดจ�าย 10 และ 11 17,656,710.55      16,480,956.91      

หนี้สูญลูกหนี้การค$า 72,330.00            658,552.00          

หนี้สงสัยจะสูญ 8 1,684,362.15        -                     

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค$า 8 -                     (2,300,028.10)       

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินให$กู$ยืมแก�บริษัทที่เก่ียวข$อง 6 (755,876.41)         (397,151.79)         

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน�าย/ตัดจําหน�ายสินทรัพย�ถาวร 25,604.17            1.00                    

ค�าใช$จ�ายผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงาน 17 1,712,435.00        1,914,194.36        

ภาษีเงินได$ถูกหัก ณ ที่จ�ายตัดจ�าย 377,896.88          820,730.05          

ส�วนลดรับจากการชําระคืนเจ$าหนี้เช�าซ้ือก�อนกําหนด (13,076.34)           -                     

ดอกเบ้ียรับ (1,044,123.59)       (1,072,848.21)       

ดอกเบ้ียจ�าย 5,155,884.93        4,977,344.53        

กําไรจากการดําเนินงานก�อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย�และหนี้สินดําเนินงาน 39,181,153.45      27,648,270.00      

สินทรัพย�ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน):-

ลูกหนี้การค$าและลูกหนี้อ่ืน (4,679,612.54)       (3,169,649.95)       

สินค$าคงเหลือ (151,512.88)         (396,955.02)         

สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน (59,879.34)           13,986.13            

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอ่ืน (100,000.00)         71,219.45            

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง):-

เจ$าหนี้การค$าและเจ$าหนี้อ่ืน (14,868,479.49)     9,031,978.88        

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (50,209.57)           56,380.15            

เงินสดได�มาจาก(ใช�ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 19,271,459.63      33,255,229.64      

จ�ายดอกเบ้ีย (5,207,436.46)       (4,740,579.05)       

จ�ายภาษีเงินได$นิติบุคคล (2,170,155.05)       (2,123,887.11)       

เงินสดสุทธิได�มาจาก(ใช�ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 11,893,868.12      26,390,763.48      
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บริษัท วัฒนาการแพทย7 จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต5อ)

สําหรับป>ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หน�วย : บาท

หมายเหตุ ป� 2556 ป� 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                     1,404,000.00        

รับชําระหนี้จากเงินให$กู$ยืมระยะยาวแก�บริษัทท่ีเก่ียวข$องกัน 6 755,876.41          397,151.79          

ซ้ือสินทรัพย�ถาวร 10 (12,063,378.92)     (11,818,330.51)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย�ถาวร 2,000.00              -                     

ซ้ือสินทรัพย�ไม� มีตัวตน (48,150.00)           -                     

ดอกเบ้ียรับ 1,044,123.59        1,072,848.21        

เงินสดสุทธิได�มาจาก(ใช�ไปใน)กิจกรรมลงทุน (10,309,528.92)     (8,944,330.51)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 10,502,140.23      (20,945,511.93)     

ชําระคืนเงินกู$ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข$องกัน -                     (10,000.00)           

รับเงินกู$ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 -                     16,420,000.00      

ชําระคืนเงินกู$ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 (5,789,043.74)       (6,460,908.56)       

ชําระคืนเจ$าหนี้เช�าซ้ือ (188,542.10)         (209,941.15)         

จ�ายเงินปrนผล (1,965,899.22)       -                     

เงินสดสุทธิได�มาจาก(ใช�ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 2,558,655.17        (11,206,361.64)     

เงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 4,142,994.37        6,240,071.33        

เงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสดต�นป> 11,432,098.94      5,192,027.61        

เงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสดปลายป> 15,575,093.31      11,432,098.94      

ข�อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1 รายการท่ีไม�ใช�เงินสด

ซ้ือสินทรัพย�ถาวรโดยการก�อหนี้ 10 2,438,802.80        8,869,175.00        

เงินปrนผลค$างจ�าย 69,223.02            -                     

2 จํานวนเงินที่ยังไม�ได$เบิกใช$ของสินเช่ือที่อาจนํามาใช$

เพ่ือกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต 14,861,809.72      25,363,949.95      
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1 ข�อมูลท่ัวไป

บริษัทฯ  จดทะเบียนเปCนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2528 และจดทะเบียน

แปรสภาพเปCนบริษัทมหาชน  เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน  2537  โดยมีสํานักงานใหญ�ต้ังอยู�ที่   70/7-8  ถนนศุภกิจจรรยา  ตําบล

หมากแข$ง  อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี    บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักประเภทโรงพยาบาลภายใต$ช่ือ "โรงพยาบาล 

นอร�ทอีสเทอร�น - วัฒนา"

2 เกณฑ7การจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี้  จัดทําขึ้นตามกฎหมายเปCนภาษาไทย      งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได$จัดทําขึ้นเพ่ือความสะดวกของ

ผู$อ�านงบการเงินท่ีไม�คุ$นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินนี้     ได$จัดทําขึ้นตามมาตฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย     ภายใต$พระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543   ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต$พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  รวมถึงการตีความ

และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช$โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ� และตามข$อกําหนดของคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�   ว�าด$วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต$พระราชบัญญัติหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535     

งบการเงินนี้  นําเสนอตามเกณฑ�ที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง  "การนําเสนอ

งบการเงิน"   และแสดงรายการตามข$อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค$า       เรื่อง  "กําหนดรายการย�อที่ต$องมีใน

งบการเงิน พ.ศ. 2554"  ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554   ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543    

งบการเงินนี้ แสดงหน�วยเงินตราเปCนเงินบาท ซ่ึงเปCนสกุลเงินที่ใช$ในการดําเนินงานของบริษัทฯ   ยกเว$นท่ีจะระบุเปCน

อย�างอ่ืน

3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม5ระหว5างป>

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม�ระหว�างป�

ในระหว�างป�ปrจจุบันบริษัทฯ   ได$ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตราฐานการบัญชี และแนวทางปฏิบัติทางบัญชี ท่ีปรับปรุงใหม�และออกใหม� โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังนี้.-

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได$ 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปLดเผยข$อมูล

เก่ียวกับความช�วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต�างประเทศ

บริษัท วัฒนาการแพทย7 จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2556
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3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม�ระหว�างงวด (ต�อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 8 ส�วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 10 ความช�วยเหลือจากรัฐบาล  -  กรณีท่ีไม�มีความเก่ียวข$องอย�าง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได$  -  การได$รับประโยชน�จากสินทรัพย�ท่ีไม�ได$คิด

ค�าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม�

ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได$ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผู$ถือหุ$น

แนวทางปฎิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย�ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวทางปฎิบัติทางบัญชีที่

ปรับปรุงใหม�และออกใหม� ดังกล�าวไม� มีผลกระทบอย�างเปCนสาระสําคัญต�องบการเงินสําหรับงวดปrจจุบัน ท่ีเริ่มนํามาถือปฏิบัติ

ยกเว$น  มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ท่ีบริษัทฯ  ได$เริ่มถือปฏิบัติต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2556

ดังต�อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

มาตรฐานการบัญชี   ฉบับนี้กําหนดให$กิจการระบุผลแตกต�างช่ัวคราวที่เกิดจากความแตกต�างของมูลค�าสินทรัพย�

และหนี้สินระหว�างเกณฑ�ทางบัญชีและภาษีอากร       เพ่ือรับรู$ผลกระทบทางภาษีเปCนสินทรัพย�หรือหนี้สินภาษีเงินได$รอการ

ตัดบัญชีตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด   ซ่ึงในงวดบัญชีปrจจุบัน   บริษัทฯ  ได$เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี    และได$ปรับย$อนหลัง

งบการเงินของป�ก�อนท่ีแสดงเปCนข$อมูลเปรียบเทียบ  เสมือนหนึ่งว�าบริษัทฯ รับรู$ผลกระทบทางภาษีเปCนสินทรัพย�หรือหนี้สิน

ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด    ผลสะสมจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม�   มาถือปฏิบัติได$แสดงไว$ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข$อท่ี 4

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม�ที่ออกในระหว�างป�แต�ยังไม�มีผลบังคับใช$

สภาวิชาชีพบัญชีฯ   ได$ประกาศใช$มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐาน

การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม�และออกใหม�    ซ่ึงได$ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล$วและให$ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 และ 2559    บริษัทฯ 

ยังไม�ได$นํามาถือปฏิบัติก�อนวันท่ีมีผลบังคับใช$ ดังต�อไปนี้.-
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3.2.1 ให$ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได$

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช�า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได$

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน�ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต�างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปLดเผยข$อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข$องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร�วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส�วนได$เสียในการร�วมค$า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว�างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด$อยค�าของสินทรัพย�

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย�ไม� มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ�ายโดยใช$หุ$นเปCนเกณฑ�

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนที่ถือไว$เพ่ือขายและการดําเนินงาน

ที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส�วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สัญญาเช�าดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ให$แก�ผู$เช�า

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช�าท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 การเปLดเผยข$อมูลของข$อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 สินทรัพย�ไม� มีตัวตน - ต$นทุนเว็บไซต�

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากการรื้อถอน การบูรณะ  

และหนี้สินที่มีลักษณะคล$ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 การประเมินว�าข$อตกลงประกอบด$วยสัญญาเช�าหรือไม�
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3.2.1 ให$ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 (ต�อ)

ฉบับที่ 5 สิทธิในส�วนได$เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และ

การปรับปรุงสภาพแวดล$อม

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย$อนหลังภายใต$มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

เร่ือง   "การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี

เงินเฟIอรุนแรง"

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว�างกาลและการด$อยค�า

ฉบับที่ 12 ข$อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก�ลูกค$า

ฉบับที่ 17 การจ�ายสินทรัพย�ที่ไม� ใช�เงินสดให$เจ$าของ

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย�จากลูกค$า

3.2.2 ให$ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย

ฝ7ายบริหารของบริษัทฯ  อยู�ในระหว�างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี     มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน   การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีปรับปรุงใหม�และออกใหม� ทั้ง 31  

ฉบับดังกล�าวต�องบการเงินในป�ท่ีเร่ิมนํามาถือปฏิบัติ ซ่ึงยังไม�สามารถสรุปได$ในขณะนี้ ยกเว$นมาตรฐานการบัญชี ดังต�อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้   มีการอธิบายให$ชัดเจนข้ึนสําหรับลักษณะการแปลงสภาพที่การตัดสินใจเปCนของ

ผู$ถือตราสารไม�มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้สินสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแปลงสภาพได$     นอกจากนี้มาตรฐาน

การบัญชี  ฉบับท่ี 1      ยังได$อธิบายส�วนประกอบของส�วนของเจ$าของว�ากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห�กําไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จแต�ละรายการ       ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู$ถือหุ$นหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย�างใด

อย�างหนึ่งได$ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล�าวไม�ส�งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  ได$มีการอธิบายให$ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน จะต$องส�งผล

ให$เกิดการรับรู$สินทรัพย�ในงบแสดงฐานะการเงินเท�านั้น จึงสามารถจัดประเภทเปCนกิจกรรมลงทุน   การปรับปรุงมาตรฐานการ

บัญชีดังกล�าวไม�ส�งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้   ได$มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมข$อยกเว$นของหลักการที่มีอยู�สําหรับการวัดมูลค�าของ

สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุน   ซ่ึงวัด

มูลค�าด$วยมูลค�ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 12  ฉบับที่ใช$อยู�ในปrจจุบัน   กําหนดให$กิจการวัดค�าภาษีเงินได$รอการ

ตัดบัญชีท่ีเก่ียวข$องกับสินทรัพย�  โดยข้ึนกับการคาดการณ�ของกิจการเก่ียวกับมูลค�าที่คาดว�าจะได$รับคืนจากมูลค�าตามบัญชี

ของสินทรัพย�จากการใช$หรือจากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ได$มีการเพ่ิมเติมเก่ียวกับข$อสมมติฐานว�า   ราคาตาม

บัญชีของอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุน    ซ่ึงวัดมูลค�าโดยใช$มูลค�ายุติธรรมคาดว�าจะได$รับคืนโดยการขาย    นอกจากนี้ได$มี

การรวมการตีความฉบับที่ 21   เร่ืองภาษีเงินได$ - การได$รับประโยชน�จากสินทรัพย�ที่ไม�ได$คิดค�าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม� เปCน

ส�วนของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  (ฉบับปรับปรุง  2555 )   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล�าวไม�ส�งผลกระทบกับ

งบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้    ได$ตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 ออก

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล�าวไม�ส�งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  ได$มีการตัดข$อความในส�วนของการปฏิบัติในช�วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 19 ท่ีใช$อยู�ในปrจจุบันออก การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล�าวไม�ส�งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้   ได$มีการยกเลิกการเปLดเผยข$อมูลสําหรับกิจการที่เก่ียวข$องกับรัฐบาลโดยยกเลิก

การเปLดเผยข$อมูลเก่ียวกับรายละเอียดสําหรับรายการท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนกับรัฐบาลและหน�วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข$องกัน นอกจาก

นี้ได$มีการกําหนดคํานิยามของกิจการท่ีเก่ียวข$องกับรัฐบาลให$ง�ายและชัดเจนข้ึน   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล�าวไม�

ส�งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้       ได$มีการเน$นหลักการของการเปLดเผยที่มีอยู�ในปrจจุบันสําหรับเหตุการณ�และ

รายการที่มีสาระสําคัญมีการเพ่ิมเติมข$อกําหนดเก่ียวกับการเปLดเผยข$อมูลให$ครอบคลุมการเปLดเผยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

มูลค�ายุติธรรม (ถ$าหากมีสาระสําคัญ) และต$องมีการปรับข$อมูลท่ีเก่ียวข$องให$เปCนปrจจุบันจากข$อมูลล�าสุดของรายงานประจําป�

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล�าวไม�ส�งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  ได$มีการอธิบายให$ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับการปrนส�วนค�าความนิยมให$หน�วยสินทรัพย�

ท่ีก�อให$เกิดเงินสดตามข$อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8  เรื่อง ส�วนงานดําเนินงาน ก�อนการรวมกิจการ 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล�าวไม�ส�งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้   ได$มีการอธิบายให$ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับสินทรัพย�ไม� มีตัวตนท่ีได$จากการรวมธุรกิจ

อาจต$องมีการแบ�งแยกได$    แต�จะรวมได$เฉพาะกับสินทรัพย�หรือหนี้สินที่สามารถระบุได$ในสัญญาท่ีเก่ียวข$องเท�านั้น ในกรณี

ดังกล�าว     สินทรัพย�ไม� มีตัวตนต$องรับรู$แยกต�างหากจากค�าความนิยมแต�สามารถรวมกับสินทรัพย�หรือหนี้สินท่ีเก่ียวข$องได$    

สินทรัพย�ไม� มีตัวตนอาจรับรู$รวมกันเปCนสินทรัพย�ชุดเดียว   โดยท่ีสินทรัพย�แต�ละรายการมีอายุการให$ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจ

ท่ีใกล$เคียงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล�าวไม�ส�งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้      มีการอธิบายให$ชัดเจนข้ึนว�ากิจการจะเปLดเผยการวัดมูลค�าของ

สินทรัพย�ของแต�ละส�วนงาน  เม่ือมีการรายงานการวัดมูลค�านั้นให$ผู$มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด$านการดําเนินงาน   การปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชีดังกล�าวไม�ส�งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ

4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช�เปDนคร้ังแรก

ต้ังแต�วันที่ 1 มกราคม 2556      บริษัทฯ  ได$ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหม�และออกใหม�  หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข$อ 3 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล�าวแสดงเปCนรายการแยกต�างหาก ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส�วนของผู$ถือหุ$น

จํานวนของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต�อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

การปรับปรุงงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม� ) (ปรับปรุงใหม�)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 7,261,507.84   7,574,693.90   7,304,804.29    

กําไรสะสม - ยังไม�จัดสรรเพ่ิมข้ึน 7,261,507.84   7,574,693.90   7,304,804.29    

ป� 2556 ป� 2555

(ปรับปรุงใหม�)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค�าใช$จ�ายภาษีเงินได$ลดลง (96,198.54) (269,889.61)

กําไรสุทธิสําหรับป�เพ่ิมข้ึน 96,198.54 269,889.61

กําไรเบ็ดเสร็จลงลง (409,384.60) -                  

กําไรต�อหุ$นข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 0.01 0.03

หน�วย : บาท

หน�วย : บาท
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5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

งบการเงินนี้   ได$จัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑ�การบันทึกตามราคาทุนเดิม     ในการวัดมูลค�าขององค�ประกอบงบการเงิน

ยกเว$น ตามท่ีกล�าวไว$ในนโยบายการบัญชีแต�ละหัวข$อ

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต�อไปนี้ได$ถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน     และมี

นโยบายการบัญชีใหม�สําหรับป� 2556 เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม�และออกใหม� มาถือปฏิบัติดังนี้

   - ภาษีเงินได$

   - การนําเสนอข$อมูลส�วนงานดําเนินงาน

รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายบัญชีใหม� ท่ีบริษัทฯ ถือปฏิบัติได$แสดงอยู�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข$อ  12  และ  22 

ตามลําดับ

5.1 การรับรู$รายได$

รายได$จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล    โดยส�วนใหญ�ประกอบด$วย   รายได$ค�ารักษาพยาบาล     ค�าห$องพัก 

ค�าเวชภัณฑ�ยา จะบันทึกเปCนรายได$เม่ือได$ขายยาหรือเม่ือได$ให$บริการแล$ว 

บริษัทฯ  บันทึกรายได$ค�าบริการรักษาพยาบาลจากโครงการประกันสังคม โดยคํานวณในอัตราเหมาจ�ายต�อคนตาม

เกณฑ�คงค$าง ซ่ึงอัตราเหมาจ�ายกําหนดโดยสํานักงานประกันสังคม

รายได$อ่ืนและค�าใช$จ�ายบันทึกตามเกณฑ�คงค$าง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  ประกอบด$วย   เงินสดในมือ   เงินฝากธนาคาร   เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพ

คล�องสูง  ซ่ึงเปCนเงินฝากกับสถาบันการเงินต�างๆ  มีกําหนดไถ�ถอนไม� เกิน 3 เดือน  นับจากวันท่ีได$มา  และไม�มีภาระผูกพัน

ใดๆ  รวมถึงต๋ัวเงินประเภทเผ่ือเรียกและต๋ัวเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือนหรือน$อยกว�า และไม� มีข$อจํากัดในการเบิกใช$

เงินฝากประจําเกินกว�าสามเดือน แต�ไม� เกินสิบสองเดือน  บริษัทฯ บันทึกเปCนเงินลงทุนช่ัวคราว (ถ$ามี)

เงินฝากธนาคารที่มีข$อจํากัดในการใช$แยกแสดงเปCน  "เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน"  แสดงภายใต$สินทรัพย�

ไม�หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

5.3 ลูกหนี้การค$า ลูกหนี้อ่ืน และค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค$า  และลูกหนี้อ่ืน  แสดงตามจํานวนมูลค�าสุทธิท่ีจะได$รับ  ซ่ึงสุทธิจากค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   บริษัทฯ 

ประมาณค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณ   ที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม�ได$  ซ่ึงโดยทั่วไป

พิจารณาจากประสบการณ�ในการเก็บหนี้ การวิเคราะห�อายุหนี้ และสถานะการเงินปrจจุบันของลูกหนี้

5.4 สินค$าคงเหลือ

บริษัทฯ ตีราคาเวชภัณฑ�คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค�าสุทธิที่จะได$รับแล$วแต�ราคาใดจะตํ่ากว�าราคาทุนคํานวณ โดย

วิธีเข$าก�อน - ออกก�อน

มูลค�าสุทธิท่ีจะได$รับประมาณจากราคาที่คาดว�าจะขายได$ตามปกติของธุรกิจหักด$วยค�าใช$จ�ายที่จําเปCน    เพ่ือทําให$

สินค$าพร$อมขาย และค�าใช$จ�ายในการขาย
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5.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�

ที่ดิน แสดงมูลค�าตามราคาทุน สุทธิจากค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด$อยค�า (ถ$ามี) 

อาคาร และอุปกรณ� แสดงมูลค�าตามราคาทุนสุทธิจากค�าเส่ือมราคาสะสม และค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด$อยค�า (ถ$ามี)

ราคาทุน  รวมถึงต$นทุนทางตรง  ท่ีเก่ียวข$องกับการได$มาของสินทรัพย�  ต$นทุนของการก�อสร$างสินทรัพย�ที่กิจการ

ก�อสร$างเอง   รวมถึงต$นทุนของวัสดุ   แรงงานทางตรง   และต$นทุนทางตรงอ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวข$องกับการจัดหาสินทรัพย� เพ่ือให$

สินทรัพย�นั้นอยู�ในสภาพท่ีพร$อมจะใช$งานได$ตามความประสงค�  ต$นทุนในการร้ือถอน  การขนย$าย  การบูรณะสถานที่ต้ังของ

สินทรัพย�และต$นทุนการกู$ยืม   นอกจากนี้ต$นทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปIองกันความเส่ียงกระแสเงินสดจากการ

ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�ที่เปCนเงินตราต�างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดย

ลิขสิทธ์ิซอฟแวร�     ซ่ึงไม�สามารถทํางานได$โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร�นั้นให$ถือว�าลิขสิทธ์ิซอฟแวร�ดังกล�าวเปCนส�วนหนึ่ง

ของอุปกรณ�

ส�วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�แต�ละรายการที่มีอายุการใช$ประโยชน�ไม�เท�ากันต$องบันทึกแต�ละ

ส�วนประกอบท่ีมีนัยสําจัญแยกต�างหากจากกัน

รายจ�ายในการซ้ือสินทรัพย�ถาวรเพ่ิมหรือทดแทน และรายจ�ายในการปรับปรุงสินทรัพย�ถาวรให$ดีข้ึนถือเปCนรายจ�าย

ฝ7ายทุน ส�วนค�าซ�อมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพย�ถาวรถือเปCนค�าใช$จ�ายเม่ือเกิดข้ึน

บริษัทฯ  ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ� ออกจากบัญชีเม่ือจําหน�ายสินทรัพย�หรือคาดว�าจะไม�ได$รับประโยชน�

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช$หรือการจําหน�ายสินทรัพย�   รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน�ายสินทรัพย� (ผลต�าง

ระหว�างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได$รับจากการจําหน�ายสินทรัพย�กับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�นั้น)     จะรับรู$ในกําไรหรือขาดทุน

เม่ือบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย�นั้นออกจากบัญชี

บริษัทฯ คํานวณค�าเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพย�ทุกประเภท หลังจากหักมูลค�าคงเหลือของสินทรัพย� โดยวิธีเส$นตรง

ตามอายุการให$ประโยชน�โดยประมาณของสินทรัพย� ดังนี้.-

อายุการใช$งาน (ป�)

อาคาร และส่ิงปลูกสร$าง 10 - 20

เคร่ืองมือและอุปกรณ�การแพทย� 10

เคร่ืองตกแต�งและเคร่ืองใช$สํานักงาน 3 - 10

เคร่ืองมือเคร่ืองใช$ 5 - 10

ยานพาหนะ 5 - 10

บริษัทฯ ไม�มีการคิดค�าเส่ือมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพย�ระหว�างติดต้ัง



 

รายงานประจาํปี 2556 

 

บริษทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) “ NEW ” 

 

46  

 

 

 

5.6 สินทรัพย�ไม�มีตัวตนและค�าตัดจําหน�าย

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนที่บริษัทฯ   ซ้ือมาและมีอายุการใช$งานจํากัดแสดงในราคาทุน หักด$วยค�าตัดจําหน�ายสะสมและ

ขาดทุนจากการด$อยค�าของสินทรัพย�(ถ$ามี)   สินทรัพย�ไม� มีตัวตนอ่ืนถูกตัดจําหน�าย     และบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธี

เส$นตรงตามเกณฑ�ระยะเวลาท่ีคาดว�าจะได$รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยู�ในสภาพพร$อมใช$งาน ระยะเวลาที่คาดว�า

จะได$รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจแสดงได$ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร� ตัดจําหน�ายในระยะเวลา  10 ป�

5.7 ผลประโยชน�พนักงาน

5.7.1 ผลประโยชน�ระยะส้ันของพนักงาน

ภาระผูกพันของผลประโยชน�ระยะส้ันของพนักงาน  ซ่ึงประกอบด$วย  เงินเดือน  ค�าจ$าง  โบนัส   เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม  และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  วัดมูลค�าโดยมิได$คิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเปCนค�าใช$จ�ายเม่ือพนักงาน

ทํางานให$

5.7.2 ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ)

ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพจะบันทึกเปCนค�าใช$จ�ายในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน

5.7.3 ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน�)

ผลประโยชน�เม่ือเกษียณอายุ  คือ ผลประโยชน�ที่พนักงานจะได$รับตามกฎหมายแรงงานไทยเม่ือเกษียณอายุ

ซ่ึงข้ึนอยู�กับอายุและจํานวนป�ท่ีทํางาน

หนี้สินผลประโยชน�เม่ือเกษียณอายุจะถูกรับรู$ในงบแสดงฐานะการเงินโดยคิดจากมูลค�าปrจจุบันของภาระผูกพัน 

ณ วันที่รายงาน และต$นทุนบริการในอดีต  ผลประโยชน�เม่ือเกษียณอายุถูกคํานวณข้ึนทุกป�โดยผู$ชํานาญทางสถิติอิสระ  โดยใช$

วิธีคิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว$   (Projected  Unit  Credit  Method)     มูลค�าปrจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน�เม่ือ

เกษียณอายุคํานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีเข$ามาในอนาคต        โดยใช$อัตราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลท่ีใช$สกุลเงิน

เดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุการครบกําหนดชําระใกล$เคียงกับระยะเวลาที่ต$องจ�ายผลประโยชน� เม่ือเกษียณอายุ 

กําไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ�          และการเปล่ียนสมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเข$ากําไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.8 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู$ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต�อเม่ือบริษัทฯ   มีภาระหนี้สินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปrจจุบัน 

ซ่ึงเปCนผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตได$เกิดข้ึนแล$ว     และมีความเปCนไปได$ค�อนข$างแน�นอนว�าจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน�

เชิงเศรษฐกิจเพ่ือชําระภาระหนี้สินดังกล�าว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินได$อย�างน�าเช่ือถือ

5.9 การจ�ายเงินปrนผล

เงินปrนผลจ�ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี    ซ่ึงท่ีประชุมผู$ถือหุ$นหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ  ได$

อนุมัติการจ�ายเงินปrนผล
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5.10 ภาษีเงินได$

ค�าใช$จ�ายภาษีเงินได$สําหรับป�ประกอบด$วยภาษีเงินได$ป�ปrจจุบันและภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี    ภาษีเงินได$จะรับรู$

ในกําไรหรือขาดทุน ยกเว$นส�วนที่รับรู$ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู$โดยตรงไปยังส�วนของผู$ถือหุ$น ในกรณีนี้ภาษีเงินได$

ต$องรับรู$ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยังส�วนของผู$ถือหุ$น ตามลําดับ

ภาษีเงินได$ของป�ปrจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคับใช$อยู�    หรือที่คาดได$ค�อนข$าง

แน�ว�าจะมีผลบังคับใช$ภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทฯ   ได$ดําเนินงานและเกิดรายได$ทางภาษี ผู$บริหาร

จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปCนงวดๆ    โดยคํานึงถึงสถานการณ�ท่ีสามารถนํากฎหมายภาษีอากรไป

ปฏิบัติซ่ึงข้ึนอยู�กับการตีความ และจะต้ังประมาณการค�าใช$จ�ายภาษีอากร หากคาดว�าจะต$องจ�ายชําระเจ$าหน$าท่ีภาษีอากร

ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีต้ังเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน   เม่ือเกิดผลต�างช่ัวคราวระหว�างฐานภาษีของสินทรัพย�และ

หนี้สิน   และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู�ในงบการเงิน   อย�างไรก็ตาม   บริษัทฯ  จะไม�รับรู$ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก

การรับรู$เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย�หรือรายการหนี้สินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม�ใช�การรวมธุรกิจ     และ  ณ  วันที่เกิดรายการ

รายการนั้น  ไม� มีผลกระทบต�อกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี  และกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี    ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีคํานวณจาก

อัตราภาษี  (และกฎหมายภาษีอากร)  ท่ีมีผลบังคับใช$อยู�หรือท่ีคาดได$ค�อนข$างแน�ว�าจะมีผลบังคับใช$ภายในส้ินรอบระยะเวลา

ท่ีรายงานและคาดว�าอัตราภาษีดังกล�าว  จะนําไปใช$เม่ือสินทรัพย�ภาษีเงินได$รอตัดบัญชีที่เก่ียวข$องได$รับประโยชน�หรือหนี้สิน

ภาษีเงินได$รอตัดบัญชีได$มีการจ�ายชําระ

สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอตัดบัญชีจะรับรู$หากมีความเปCนไปได$ค�อนข$างแน�ว�าบริษัทฯ    จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ี

จะนําจํานวนผลต�างช่ัวคราวนั้นมาใช$ประโยชน�  บริษัทฯ ได$ต้ังภาษีเงินได$รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต�างช่ัวคราว  เว$นแต�

บริษัทฯ สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต�างช่ัวคราวและการกลับรายการผลต�างช่ัวคราวมีความเปCนไปได$

ค�อนข$างแน�ว�าจะไม� เกิดข้ึนได$ภายในระยะเวลาที่คาดการณ�ได$ในอนาคต

สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี  จะแสดงหักกลบกันก็ต�อเม่ือบริษัทฯ มี

สิทธิตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพย�ภาษีเงินได$ของงวดปrจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได$ของงวดปrจจุบัน        และท้ัง

สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีเก่ียวข$องกับภาษีเงินได$    ท่ีประเมินโดยหน�วยงาน

จัดเก็บภาษีหน�วยงานเดียวกัน   โดยการเรียกเก็บเปCนหน�วยภาษีเดียวกันหรือหน�วยภาษีต�างกัน   ซ่ึงต้ังใจจะจ�ายหนี้สินและ

สินทรัพย�ภาษีเงินได$ของงวดปrจจุบันด$วยยอดสุทธิ

บริษัทฯ  จะทบทวนมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน    และ

จะทําการปรับลดมูลค�าตามบัญชีดังกล�าว หากมีความเปCนไปได$ค�อนข$างแน�ว�าบริษัทฯ  จะไม�มีกําไรทางภาษีเพียงพอต�อการ

นําสินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส�วนมาใช$ประโยชน�

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส�วนของผู$ถือหุ$นหากภาษีที่เกิดข้ึนเก่ียวข$องกับรายการ

ท่ีได$บันทึกโดยตรงไปยังส�วนของผู$ถือหุ$น
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5.11 กําไรต�อหุ$นข้ันพ้ืนฐาน

กําไรต�อหุ$นข้ันพ้ืนฐาน  คํานวณข้ึนโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับป�ด$วยจํานวนหุ$นสามัญถัวเฉล่ียถ�วงน้ําหนักที่ออก

และเรียกชําระแล$วในระหว�างป�ปรับปรุงด$วยจํานวนหุ$นสามัญที่ซ้ือคืน (ถ$ามี)

5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข$องกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข$องกันกับบริษัทฯ  หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุม

โดยบริษัทฯ ไม�ว�าจะเปCนโดยทางตรงหรือทางอ$อม หรืออยู�ภายใต$การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ

การลงทุน  บริษัทย�อย  และบริษัทย�อยในเครือเดียวกัน ถือเปCนกิจการที่เก่ียวข$องกันกับบริษัท  บริษัทร�วม  และบุคคลท่ีเปCน

เจ$าของส�วนได$เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซ่ึงมีอิทธิพลอย�างเปCนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู$บริหารสําคัญรวมท้ังกรรมการ

และพนักงานของบริษัทฯ   ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล$ชิดกับบุคคลเหล�านั้น   กิจการและบุคคลท้ังหมดถือเปCนบุคคล

หรือกิจการที่เก่ียวข$องกับบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข$องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร�วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย�างเปCนสาระสําคัญ

กับบริษัทฯ   ผู$บริหารสําคัญ   กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ   ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ

บริษัทฯ

ในการพิจารณาความสัมพันธ�ของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข$องกัน     บริษัทฯ   คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ�

มากกว�ารูปแบบทางกฎหมาย

5.13 การด$อยค�าของสินทรัพย�

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ  จะทําการประเมินว�ามีข$อบ�งช้ีซ่ึงแสดงว�าสินทรัพย�ของบริษัทฯ ด$อยค�าลง

หรือไม�  หากมีข$อบ�งช้ีของการด$อยค�าหรือเม่ือต$องทําการประเมินการด$อยค�าของสินทรัพย�เปCนรายป�บริษัทฯ จะทําการประมาณ

มูลค�าที่คาดว�าจะได$รับคืนของสินทรัพย� 

มูลค�าท่ีคาดว�าจะได$รับคืนของสินทรัพย�  หมายถึง  มูลค�าจากการใช$ของสินทรัพย�หรือมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�

หักต$นทุนในการขายแล$วแต�มูลค�าใดจะสูงกว�า     ในการประเมินมูลค�าจากการใช$ของสินทรัพย�ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ

ได$รับในอนาคตจะคิดลดเปCนมูลค�าปrจจุบัน     โดยใช$อัตราคิดลดก�อนคํานึงภาษีเงินได$เพ่ือให$สะท$อนมูลค�าท่ีอาจประเมินได$ใน

ตลาดปrจจุบัน    ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต�อสินทรัพย�  สําหรับสินทรัพย�ท่ีไม�ก�อให$เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ

จากสินทรัพย�อ่ืน  ให$พิจารณามูลค�าท่ีคาดว�าจะได$รับคืนรวมกับหน�วยสินทรัพย�ท่ีก�อให$เกิดเงินสดที่สินทรัพย�นั้นเก่ียวข$องด$วย

ขาดทุนจากการด$อยค�าจะรับรู$รายการในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ จะประเมินว�ามีข$อบ�งช้ีท่ีแสดงให$เห็นว�ารายการขาดทุนจากการด$อยค�าของ

สินทรัพย�ที่ไม�ใช�ค�าความนิยมที่บริษัทฯ  ได$รับรู$ในงวดก�อนได$หมดไปหรือลดลงหรือไม�   หากมีข$อบ�งช้ีดังกล�าว บริษัทฯ ต$อง

ประมาณมูลค�าท่ีคาดว�าจะได$รับคืนของสินทรัพย�นั้น          และกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด$อยค�าของสินทรัพย�ท่ีไม�ใช�

ค�าความนิยมที่บริษัทฯ รับรู$ในงวดก�อน 

ขาดทุนจากการด$อยค�าจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือ      ให$มูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ไม� เกินกว�ามูลค�าตามบัญชี

ภายหลังหักค�าเส่ือมราคาหรือค�าตัดจําหน�าย เสมือนหนึ่งไม� เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด$อยค�ามาก�อน



 

รายงานประจาํปี 2556 

 

บริษทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) “ NEW ” 

 

49  

 

 

5.14 การนําเสนอส�วนงานดําเนินงาน

ส�วนงานธุรกิจท่ีทําหน$าที่จัดหาผลิตภัณฑ�หรือให$บริการ          โดยมีความเส่ียงและผลตอบแทนที่แตกต�างไปจาก

ความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ�หรือบริการของส�วนธุรกิจอ่ืน       ส�วนงานภูมิศาสตร�ทําหน$าท่ีจัดหาผลิตภัณฑ�หรือ

ให$บริการในสภาพแวดล$อมทางเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจง     ซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนที่แตกต�างไปจากความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของการดําเนินงานในสภาพแวดล$อมทางเศรษฐกิจอ่ืน

5.15 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย�ทางการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด$วยเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 

เงินลงทุนระยะส้ัน ลูกหนี้การค$า และเงินให$กู$แก�กิจการที่เก่ียวข$องกัน หนี้สินทางการเงินของกลุ�มบริษัทท่ีแสดงอยู�ในงบแสดง

ฐานะการเงินประกอบด$วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู$ระยะส้ัน เจ$าหนี้การค$า เงินกู$จากกิจการท่ีเก่ียวข$องกันและเงินกู$

ระยะยาว นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต�ละรายการได$เปLดเผยแยกไว$ในแต�ละหัวข$อที่เก่ียวข$อง

5.16 การใช$ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินให$เปCนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ7ายบริหารต$องใช$ดุลพินิจ  การประมาณ

การและข$อสมมติฐานหลายประการ  ซ่ึงมีผลกระทบต�อการกําหนดนโยบาย และการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย� 

หนี้สิน  รายได$  และค�าใช$จ�าย   การประมาณและข$อสมมติฐานมาจากประสบการณ�ในอดีต   และปrจจัยต�างๆ   ท่ีผู$บริหารมี

ความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลภายใต$สภาวการณ�แวดล$อมนั้น ดังนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต�อมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�และ

หนี้สินอาจแตกต�างไปจากที่ประมาณและต้ังข$อสมมติฐานไว$

ประมาณการและข$อสมมติฐานที่ใช$ในการจัดทํางบการเงินจะได$รับการทบทวนอย�างต�อเนื่อง    การปรับประมาณ

การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล�าวได$รับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีได$รับผลกระทบ 

การใช$ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ได$แก�

5.16.1   การรับรู$และการตัดรายการสินทรัพย�และหนี้สิน 

5.17.1   ในการพิจารณาการรับรู$หรือการตัดรายการสินทรัพย�และหนี้สิน           ฝ7ายบริหารต$องใช$ดุลยพินิจในการ

พิจารณาว�าบริษัทฯ ได$โอนหรือรับโอนความเส่ียง และผลประโยชน�ในสินทรัพย�และหนี้สินดังกล�าวแล$วหรือไม�  โดยใช$ดุลยพินิจ

บนพ้ืนฐานของข$อมูลท่ีดีที่สุดท่ีรับรู$ได$ในสภาวะปrจจุบัน

5.16.2  ค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

5.17.2  ในการประมาณค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้      ฝ7ายบริหารจําเปCนต$องใช$ดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้  โดยคํานึงถึงประสบการณ�การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงค$างและสภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีเปCนอยู�ในขณะนั้น เปCนต$น

5.16.3  อาคาร และอุปกรณ� และค�าเส่ือมราคา

5.17.3  ในการคํานวณค�าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ�     ฝ7ายบริหารใช$การประมาณอายุการให$ประโยชน�และ

มูลค�าคงเหลือของสินทรัพย�เม่ือเลิกใช$งานของอาคารและอุปกรณ� และได$มีการทบทวนอายุการให$ประโยชน� และมูลค�าคงเหลือ

ของสินทรัพย� หากมีการเปล่ียนแปลง
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5.16.4  สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู$สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีเม่ือมีความเปCนไปได$ค�อนข$างแน�นอนว�า บริษัทฯ จะมี

กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช$ประโยชน�จากสินทรัพย�ภาษีเงินได$นั้น ในการนี้ ฝ7ายบริหารจําเปCนต$องประมาณการ

ว�าบริษัทฯ   ควรรับรู$จํานวนสินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีเปCนจํานวนเท�าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่

คาดว�าจะเกิดในอนาคตในแต�ละช�วงเวลา

5.16.5  การด$อยค�าของสินทรัพย�

ฝ7ายบริหารจําเปCนต$องสอบทานการด$อยค�าของสินทรัพย�     ในแต�ละช�วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ

ด$อยค�าหากคาดว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได$รับคืนตํ่ากว�ามูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�นั้น    ในการนี้  ฝ7ายบริหารจําเปCนต$องใช$

ดุลยพินิจที่เก่ียวข$องกับการคาดการณ�รายได$และค�าใช$จ�ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย�นั้น

5.16.6 ผลประโยชน�พนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน     ประมาณข้ึนตามหลักการคณิตศาสตร�

ประกันภัย   ซ่ึงต$องอาศัยข$อสมมติฐานต�างๆ   ในการประมาณการนั้น  เช�น  อัตราคิดลด  อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน และอัตรามรณะ เปCนต$น

6. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

บริษัทฯ   มีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข$องกัน   สินทรัพย�  หนี้สิน  รายได$   และค�าใช$จ�ายส�วนหนึ่งของ

บริษัทฯ เกิดข้ึนจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข$องกันดังกล�าว บุคคลและกิจการเหล�านี้เก่ียวข$องกันโดยการมี

กรรมการร�วมกันมีรายละเอียดดังนี้.-

ลักษณะความสัมพันธ� ประเภทธุรกิจ ในประเทศ

กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จํากัด 1 โรงพยาบาล ไทย

ห$างหุ$นส�วนจํากัด บีเมดิคอล เทรดด้ิง 4 จําหน�ายเวชภัณฑ�และ ไทย

บริการเอ็กซเรย�แลป

บุคคลท่ีเก่ียวข�องกัน

กรรมการ 4 ท�าน 2 - -

บุคคลที่เก่ียวข$องกันอ่ืน 3 - -

ดําเนินกิจการ
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6 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน (ต�อ)

ลักษณะความสัมพันธ� ระหว�างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข$องกัน  เปCนดังนี้

1 มีกรรมการของบริษัทฯ ร�วมกัน

2 ทั้ง 4 ท�านเปCนกรรมการบริหารและผู$ถือหุ$น  โดยที่กรรมการ 2 ท�านเปCนผู$ถือหุ$นรายใหญ�

3 เปCนผู$ถือหุ$น

4 มีหุ$นส�วน/ผู$ถือหุ$นบางท�านร�วมกัน

บริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข$องกัน มีนโยบายการกําหนดราคาดังนี้

นโยบายการกําหนดราคา

1 ขายยาและเวชภัณฑ� ราคาทุน

2 ดอกเบี้ยรับ ในอัตราร$อยละ 5 ต�อป�

3 รายได$จากการให$บริการซ้ือยาและเวชภัณฑ� ตามอัตราที่ตกลงร�วมกัน

4 รายได$ค�าเช�า ตามอัตราที่ตกลงร�วมกัน ซ่ึงใกล$เคียงกับราคาตลาด

5 ซ้ือยาและเวชภัณฑ� ราคาทุน

6 ดอกเบี้ยจ�าย ในอัตราร$อยละ 7.20 - 7.37 ต�อป�

7 ค�าเช�า ตามอัตราที่ตกลงร�วมกัน ซ่ึงใกล$เคียงกับราคาตลาด

8 ค�าที่ปรึกษา ตามอัตราที่ตกลงร�วมกัน

9 ขายสินทรัพย�ระหว�างกัน ราคาตามบัญชีบวกกําไรส�วนเพ่ิม

10 ค�าธรรมเนียมแพทย� อัตราเดียวกันกับแพทย�ที่ไม� ใช�บุคคลท่ีเก่ียวข$องกัน

รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญที่เกิดข้ึนระหว�างกัน มีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายการ หน�วย : บาท

กําหนดราคา ป� 2556 ป� 2555

กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

รายได$จากกิจการโรงพยาบาล 1 6,275,166.47       7,655,819.80       

รายได$อ่ืน 2 และ 3 และ 4 1,316,839.13       1,302,452.60       

ต$นทุนกิจการโรงพยาบาล 5 1,888,908.00       2,515,948.57       

บุคคลท่ีเก่ียวข�องกัน

รายได$จากกิจการโรงพยาบาล 1 34,824.20           15,880.29           

รายได$อ่ืน 4 และ 9 276,000.00         279,318.99         

ต$นทุนกิจการโรงพยาบาล 5 และ 10 17,474,810.00     16,324,942.00     

ค�าใช$จ�ายในการบริหาร 7 และ 8 6,003,000.00       5,704,500.00       

ต$นทุนทางการเงิน 6 1,140,807.57       1,082,410.71       

รายการ



 

รายงานประจาํปี 2556 

 

บริษทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) “ NEW ” 

 

52  

 

 

6 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน (ต�อ)

ค�าตอบแทนผู$บริหาร

บริษัทฯ มีค�าใช$จ�ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค�าเบ้ียประชุม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ สวัสดิการอ่ืน และผลประโยชน�หลังออกจากงานให$แก�กรรมการและผู$บริหารโดยสรุป ได$ดังนี้

ป� 2556 ป� 2555

ผลประโยชน�ระยะส้ันของพนักงาน 11,822,300.00   13,231,400.00     

ผลประโยชน�ระยะยาวหลังออกจากงาน 801,784.78       1,110,400.99       

รวม 12,624,084.78   14,341,800.99     

ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหว�างกัน มีรายละเอียดดังนี้.-

หน�วย : บาท

ป� 2556 ป� 2555

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อ่ืน

  ลูกหนี้อ่ืน

กิจการที่เก่ียวข$องกัน 4,297,021.55    5,442,160.46       

บุคคลที่เก่ียวข$องกัน 318,677.20 165,129.34

    รวมลูกหนี้อ่ืน 4,615,698.75    5,607,289.80       

เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก5บริษัทท่ีเก่ียวข�องกัน - สุทธิ

หน�วย : บาท

ยอดคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวระหว�างป� ยอดคงเหลือ

31 ธ.ค. 2555 ให$กู$เพ่ิม รับชําระ 31 ธ.ค. 2556

บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จํากัด

เงินให$กู$ยืม 21,229,734.64     -                   (755,876.41)      20,473,858.23     

     หัก  ค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (21,229,734.64)    -                   755,876.41       (20,473,858.23)    

  สุทธิ -                    -                   -                  -                    

เงินให$กู$ยืมดังกล�าวข$างต$น  คิดดอกเบี้ยในอัตราร$อยละ 5 ต�อป�   โดยผ�อนชําระเงินต$นและดอกเบี้ยเปCนรายงวดเดือน 

รวมจํานวน 240 งวดเดือน เริ่มชําระงวดแรกในเดือนมกราคม 2551

หน�วย  :  บาท
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6 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน (ต�อ)

หน�วย : บาท

ป� 2556 ป� 2555

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน

เจ$าหนี้อ่ืน

ค�าใช$จ�ายค$างจ�าย - บุคคลท่ีเก่ียวข$องกัน 7,717,447.27    10,104,284.00     

เจ$าหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข$องกัน 667,124.43       593,628.80         

      รวมเจ$าหนี้อ่ืน 8,384,571.70    10,697,912.80     

เงินกู�ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข�องกัน

หน�วย : บาท

ยอดคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวระหว�างป� ยอดคงเหลือ

31 ธ.ค. 2555 กู$เพ่ิม ชําระคืน 31 ธ.ค. 2556

กรรมการ 6,500,000.00       -                   -                  6,500,000.00       

ผู$ถือหุ$นและผู$บริหาร 9,100,000.00       -                   -                  9,100,000.00       

รวม 15,600,000.00     -                   -                  15,600,000.00     

บริษัทฯ มีเงินกู$ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข$องกัน 4 ท�าน ในรูปต๋ัวสัญญาใช$เงินโดยไม� มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ร$อยละ  7.20 - 7.37  ต�อป�    เงินกู$ยืมดังกล�าวข$างต$นครบกําหนดชําระภายใน 1 ป�  นับจากวันที่ออกต๋ัวสัญญาใช$เงิน  อย�างไร

ก็ตาม         บริษัทฯ  ถูกจํากัดไม�ให$จ�ายชําระหนี้เงินกู$ยืมจากกรรมการก�อนชําระเงินกู$ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบถ$วน

บริษัทฯ จึงแสดงรายการเงินกู$ยืมดังกล�าว  ภายใต$หัวข$อ "หนี้สินไม�หมุนเวียน" ในงบแสดงฐานะการเงิน

7 เงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ประกอบด$วย.-

หน�วย : บาท

ป� 2556 ป� 2555

เงินสด 1,085,918.00    976,895.00         

เงินฝากธนาคาร  -  บัญชีกระแสรายวัน 14,830.05         1,936,824.38       

เงินฝากธนาคาร  -  บัญชีออมทรัพย� 14,474,345.26   8,518,379.56       

รวม 15,575,093.31   11,432,098.94     
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8 ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ

ลูกหนี้การค$าและลูกหนี้อ่ืน ประกอบด$วย.-

หน�วย : บาท

ป� 2556 ป� 2555

   ลูกหนี้การค$า

ลูกหนี้คู�สัญญา 26,281,727.66   21,572,611.45     

ลูกหนี้ทั่วไปและลูกหนี้พนักงาน 4,610,486.07    3,881,055.96      

รายได$ค$างรับและต๋ัวเงินรับ 1,686,440.25    1,512,212.47      

รวมลูกหนี้การค$า 32,578,653.98   26,965,879.88     

หัก ค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (9,386,317.05)   (7,701,954.90)     

ลูกหนี้การค$า - สุทธิ 23,192,336.93   19,263,924.98     

   ลูกหนี้อ่ืน

ค�าใช$จ�ายจ�ายล�วงหน$า 412,734.86       322,570.49         

เงินทดรองจ�าย - กิจการท่ีเก่ียวข$องกัน 4,297,021.55    5,442,160.46      

เงินทดรองจ�าย - บริษัทอ่ืน 243,437.12       347,502.00         

รายได$ค�าเช�าค$างรับ - บุคคลท่ีเก่ียวข$องกัน 96,000.00         96,000.00           

ลูกหนี้อ่ืน - บุคคลท่ีเก่ียวข$องกัน 222,677.20       69,129.34           

รวมลูกหนี้อ่ืน 5,271,870.73    6,277,362.29      

รวมลูกหนี้การค$าและลูกหนี้อ่ืน 28,464,207.66   25,541,287.27     

ลูกหนี้การค$า แยกตามอายุหนี้ค$างชําระได$ ดังนี้

หน�วย : บาท

ป� 2556 ป� 2555

ลูกหนี้ที่ค$างชําระ

น$อยกว�าหรือเท�ากับ 3 เดือน 18,253,110.03   15,730,437.88     

มากกว�า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,515,720.00    2,230,947.90      

มากกว�า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,630,272.95    1,424,149.20      

มากกว�า 12 เดือนข้ึนไป 9,179,551.00    7,580,344.90      

รวม 32,578,653.98   26,965,879.88     

หัก ค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (9,386,317.05)   (7,701,954.90)     

สุทธิ 23,192,336.93   19,263,924.98     



 

รายงานประจาํปี 2556 

 

บริษทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) “ NEW ” 

 

55  

 

 

8 ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต�อ)

ค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ มีรายละเอียด ดังนี้

หน�วย : บาท

ป� 2556 ป� 2555

ยอดยกมาต$นป� 7,701,954.90    10,001,983.00     

บวก/หัก เพ่ิม(ลด)ระหว�างป� 1,684,362.15    (2,300,028.10)     

ยอดคงเหลือปลายป� 9,386,317.05    7,701,954.90      

9 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน  ประกอบด$วย.-

เพ่ือคํ้าประกัน ป� 2556 ป� 2555

เงินฝากประจํา 1 ป� การใช$ไฟฟIา 769,672.76       769,672.76         

เงินฝากออมทรัพย� เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 4,850,327.24    4,850,327.24      

รวม 5,620,000.00    5,620,000.00      

10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ7 - สุทธิ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน$า 61-62

11 สินทรัพย7ไม5มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน ประกอบด$วย.-

ป� 2556 ป� 2555

โปรแกรมคอมพิวเตอร7

ราคาทุนของสินทรัพย7

ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,456,088.10    1,456,088.10      

ซ้ือระหว�างป� 48,150.00         -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,504,238.10    1,456,088.10      

ค5าตัดจําหน5ายสะสม

ณ วันท่ี 1 มกราคม 450,048.63       304,439.82         

ค�าตัดจําหน�ายระหว�างป� 150,067.63       145,608.81         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 600,116.26       450,048.63         

ประเภทเงินฝากธนาคาร

หน�วย : บาท

หน�วย : บาท
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11 สินทรัพย7ไม5มีตัวตน - สุทธิ (ต�อ)

ป� 2556 ป� 2555

มูลค5าสุทธิตามบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,006,039.47    1,151,648.28      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 904,121.84       1,006,039.47      

บริษัทฯ แสดงค�าตัดจําหน�ายสะสมภายใต$หัวข$อ "ค�าใช$จ�ายในการบริหาร" ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

12 สินทรัพย7ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย�และหนี้สินภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้.-

ป� 2556 ป� 2555

(ปรับปรุงใหม�)

สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี 7,390,139.93    7,608,212.80      

หนี้สินภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี (128,632.09)      (33,518.90)          

สุทธิ 7,261,507.84    7,574,693.90      

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย�และหนี้สินภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนระหว�างป� มีดังนี้

หน�วย : บาท

ณ วันท่ี 1 บันทึกเปCน(รายจ�าย) รายได$สําหรับป�ใน ณ วันท่ี 31

มกราคม 2556 กําไรหรือ กําไรขาดทุน ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม�) ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน

สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี

เงินให$กู$ ยืมระยะยาวแก�บริษัทท่ีเก่ียวข$องกัน 4,245,946.93 (151,175.28) -                  4,094,771.65

ผลประโยชน�พนักงาน 3,362,265.87 342,487.00 (409,384.60) 3,295,368.27

รวม 7,608,212.80 191,311.72 (409,384.60) 7,390,139.92

หน้ีสินภาษีเงินได$รอตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� (33,518.90) (95,113.18) -                  (128,632.08)

สุทธิ 7,574,693.90 96,198.54 (409,384.60) 7,261,507.84

หน�วย : บาท

หน�วย : บาท
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12 สินทรัพย7ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (ต�อ)
หน�วย : บาท

ณ วันท่ี 1 บันทึกเปCน(รายจ�าย) รายได$สําหรับป�ใน ณ วันท่ี 31

มกราคม 2555 กําไรหรือ กําไรขาดทุน ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม�) ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน

สินทรัพย�ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี

เงินให$กู$ ยืมระยะยาวแก�บริษัทท่ีเก่ียวข$องกัน 4,325,377.29 (79,430.36) -                  4,245,946.93

ผลประโยชน�พนักงาน 2,979,427.00 382,838.87 -                  3,362,265.87

รวม 7,304,804.29 303,408.51 -                  7,608,212.80

หนี้สินภาษีเงินได$รอตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� -                (33,518.90) -                  (33,518.90)

สุทธิ 7,304,804.29 269,889.61 -                  7,574,693.90

ค�าใช$จ�ายภาษีเงินได$สําหรับป� สรุปได$ดังนี้

ภาษีเงินได$ที่รับรู$ในกําไรหรือขาดทุน

หน�วย : บาท

ป� 2556 ป� 2555

(ปรับปรุงใหม� )

ภาษีเงินได$ปrจจุบัน

ภาษีเงินได$นิติบุคคลสําหรับป� 3,522,901.72    2,258,076.50      

ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี

ค�าใช$จ�ายภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข$อง

กับผลแตกต�างช่ัวคราวท่ีรับรู$เม่ือ

เร่ิมแรกและท่ีกลับรายการ (96,198.54)        (269,889.61)        

ค�าใช$จ�ายภาษีเงินได$ 3,426,703.18    1,988,186.89      

ภาษีเงินได$ที่รับรู$ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หน�วย : บาท

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

จํานวนเงิน รายได$(ค�าใช$จ�าย) จํานวนเงินสุทธิ

ก�อนภาษี ทางภาษี จากภาษี

ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข$องกับ

กําไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร�

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน 2,046,922.98 (409,384.60)      1,637,538.38      
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12 สินทรัพย7ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (ต�อ)

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีเงินได$ท่ีแท$จริง

อัตราภาษี จํานวนเงินภาษี อัตราภาษี จํานวนเงินภาษี

(ร$อยละ) (บาท) (ร$อยละ) (บาท)

กําไรก�อนภาษีเงินได$ 14,309,006.11 6,566,519.25

จํานวนภาษีตามอัตราภาษี 20% 2,861,801.22 23% 1,510,299.43

ผลกระทบทางภาษีของค�าใช$จ�ายท่ีไม�สามารถนํามาหัก

ในการคํานวณกําไรทางภาษี 564,901.96 437,404.02

ผลกระทบของอัตราภาษีปrจจุบันกับอัตราภาษี

ในอนาคตที่ส�งผลกระทบต�อการคํานวณ

ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี -                   40,483.44

ภาษีเงินได$ (อัตราท่ีแท$จริง) 23.95% 3,426,703.18 30.28% 1,988,186.89

อัตราภาษี                  

- ภาษีเงินได$ปrจจุบัน

บริษัทฯ   คํานวณภาษีเงินได$นิติบุคคลระหว�างป�  จากกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับงวด   ภายหลังปรับปรุงด$วย

รายการท่ีไม� ถือเปCนรายได$และค�าใช$จ�ายตามประมวลรัษฎากร

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว�าด$วยการลดอัตราและยกเว$นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 

ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2554       ให$ลดอัตราภาษีเงินได$นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปCนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ได$แก�

ป� 2555  2556  และ 2557  จากอัตราร$อยละ 30 เหลืออัตราร$อยละ 23  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555    ที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2555  และร$อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557)    ท่ีเริ่มในหรือ

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ

รายการปรับปรุงหลัก  ได$แก�  ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน ค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และค�าใช$จ�ายท่ีไม� เปCน

ไปตามเกณฑ�ท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด

- ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได$รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข$องได$ถูกวัดมูลค�าด$วยอัตราภาษีร$อยละ 20 ซ่ึงเปCนอัตราภาษีท่ีรัฐบาลกําหนด

กําหนด ณ วันที่รายงาน

สําหรับป� ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 (ปรับปรุงใหม� )
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13 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย�สองแห�ง รวมจํานวน  25  ล$านบาท  จ�ายดอกเบี้ยในอัตรา MOR ต�อป�

คํ้าประกันการกู$ยืมโดยจํานําสิทธิการเบิกเงินฝากบัญชีออมทรัพย� จํานวน  5 ล$านบาท  และใช$หลักทรัพย�อ่ืนเช�นเดียวกันกับ

เงินกู$ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

14 เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน

เจ$าหนี้การค$าและเจ$าหนี้อ่ืน ประกอบด$วย.-

ป� 2556 ป� 2555

เจ$าหนี้การค$า 10,599,163.75   12,572,710.56     

เจ$าหนี้อ่ืน

ค�าใช$จ�ายค$างจ�าย 7,478,527.33    9,230,400.64      

โบนัสค$างจ�าย 5,850,000.00    8,850,000.00      

เงินเดือนค$างจ�าย 5,660,338.00    5,038,526.00      

เจ$าหนี้ค�าทรัพย�สิน 2,438,802.80    8,869,175.00      

อ่ืนๆ 1,294,804.32    1,207,951.44      

รวม 33,321,636.20   45,768,763.64     

15 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

เงินกู$ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด$วย.-

ป� 2556 ป� 2555

เงินกู$ยืมระยะยาวต$นป� 49,959,091.44   40,000,000.00     

บวก กู$เพ่ิมระหว�างป� -                  16,420,000.00     

หัก จ�ายชําระระหว�างป� (5,789,043.74)   (6,460,908.56)     

เงินกู$ยืมระยะยาวคงเหลือ 44,170,047.70   49,959,091.44     

หัก ส�วนท่ีครบกําหนดชําระในหนึ่งป� (6,658,403.04)   (5,685,880.57)     

สุทธิ 37,511,644.66   44,273,210.87     

วงเงินกู$ยืมและคํ้าประกันจากธนาคารพาณิชย�แห�งหนึ่ง ประกอบด$วย.-

หน�วย : ล$านบาท

เงินกู$ยืมระยะยาว 57

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 20

หนังสือคํ้าประกัน 5

รวม 82

หน�วย : บาท

หน�วย : บาท
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15 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ (ต�อ)

เงินกู$ยืมระยะยาว ประกอบด$วย.-

1 เงินกู$ยืมระยะยาวจํานวน  40  ล$านบาท  มีวัตถุประสงค�เพ่ือชําระเงินกู$เดิม   โดยได$เบิกเงินกู$ทั้งจํานวนในวันท่ี

ทําสัญญา

2 วงเงินกู$ยืมระยะยาวจํานวน 17 ล$านบาท มีวัตถุประสงค�เพ่ือซ้ือเคร่ืองมือแพทย� 

เงินกู$ยืมดังกล�าวข$างต$นท้ัง  2  วงเงิน กําหนดชําระคืนเงินต$นพร$อมดอกเบี้ยในอัตรา  MLR เปCนรายเดือนในอัตราเดือนละ

0.76 ล$านบาท   ในการนี้ บริษัทฯ ได$ไถ�ถอนหลักทรัพย� และการคํ้าประกันต�างๆ กับสถาบันการเงินเดิมและได$นํามาคํ้าประกัน

กับสถาบันการเงินแห�งใหม�  โดยจดจํานองท่ีดินและส่ิงปลูกสร$างบางส�วนของบริษัทฯ และกรรมการ 2 ท�านคํ้าประกันเต็มวงเงิน

บริษัทฯ ต$องปฏิบัติตามเง่ือนไขภายใต$สัญญากู$ยืมโดยมีข$อปฏิบัติและข$อจํากัดบางประการท่ีสําคัญดังนี้.-

1 บริษัทฯ   ต$องไม� มีผลขาดทุนเกินทุนตลอดระยะเวลาการให$สินเช่ือ     หากมีบริษัทฯ   ต$องดําเนินการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนและเรียกชําระเต็มมูลค�าเพ่ือให$มีส�วนทุนเพ่ิม

2 บริษัทฯ ต$องดําเนินการชําระหนี้คืนธนาคารก�อนชําระหนี้เงินกู$ยืมจากกรรมการ

3 บริษัทฯ ต$องรักษาอัตราส�วนทางการเงินดังนี้.-

3.1 อัตราส�วนหนี้สินต�อทุน (Debt to Equity)  ตามงบการเงินประจําป�ต$องไม� เกินกว�า 2 เท�า

3.2 อัตรากําไรก�อนหักชําระหนี้ต�อภาระหนี้สิน (DSCR)  ไม� ตํ่ากว�า 2 เท�า

16 หน้ีสินภายใต�สัญญาเช5าซ้ือ - สุทธิ

หนี้สินภายใต$สัญญาเช�าซ้ือ ประกอบด$วย.-

ป� 2556 ป� 2555

หนี้สินตามสัญญาเช�าซ้ือ -                  201,740.00         

หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ�าย - สุทธิ -                  (121.56)              

มูลค�าปrจจุบันของค�าเช�าข้ันตํ่า -                  201,618.44         

หัก ส�วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป� -                  (201,618.44)        

สุทธิ -                  -                    

มูลค�าปrจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต$องจ�ายท้ังส้ินตามสัญญาเช�า

ไม�เกิน 1 ป� -                  201,618.44         

เกิน 1 ป� แต�ไม� เกิน 5 ป� -                  -                    

รวม -                  201,618.44         

หน�วย : บาท
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10 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ

ท ี�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย .-

หน่วย : บาท

ท ี�ดนิ อาคารและ เครื�องมอืและ เครื�องตกแต่งและ เครื�องมอื ยานพาหนะ สินทรพัย์ รวม

สิ�งปลูกสร้าง อุปกรณ์การแพทย์ เครื�องใช้สํานกังาน เคร ื�องใช้ ระหว่างก่อสร้าง

ราคาทุน

ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2555 59,554,742.60   201,028,441.89  64,246,257.27   36,806,057.71   11,246,442.01   13,500,477.58   131,689,493.98  518,071,913.04  

บวก ซืBอระหว่างปี -                   446,418.00        18,713,847.26   1,277,968.25     215,272.00        34,000.00         -                   20,687,505.51   

หกั ตดัจําหน่ายระหว่างปี -                   -                   (4,500,000.00)    -                   -                   -                   -                   (4,500,000.00)    

ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2555 59,554,742.60   201,474,859.89  78,460,104.53   38,084,025.96   11,461,714.01   13,534,477.58   131,689,493.98  534,259,418.55  

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2555 -                   68,801,875.15   41,721,316.35   28,294,686.55   8,087,571.62     11,036,575.18   -                   157,942,024.85  

บวก ค่าเสื�อมราคาสําหรบัปี -                   8,061,697.21     3,932,104.93     2,550,425.63     906,346.89        884,773.44        -                   16,335,348.10   

หกั จําหน่ายระหว่างปี -                   -                   (4,499,999.00)    -                   -                   -                   -                   (4,499,999.00)    

ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2555 -                   76,863,572.36   41,153,422.28   30,845,112.18   8,993,918.51     11,921,348.62   -                   169,777,373.95  

มูลค่าสทุธิตามบญัชี

ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2555 59,554,742.60   132,226,566.74  22,524,940.92   8,511,371.16     3,158,870.39     2,463,902.40     131,689,493.98  360,129,888.19  

ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2555 59,554,742.60   124,611,287.53  37,306,682.25   7,238,913.78     2,467,795.50     1,613,128.96     131,689,493.98  364,482,044.60  
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10 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ (ต่อ)
ท ี�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย .-

หน่วย : บาท
ท ี�ดนิ อาคารและ เครื�องมอืและ เคร ื�องตกแต่งและ เคร ื�องมอื ยานพาหนะ สินทรพัย์ รวม

สิ�งปลูกสร้าง อุปกรณ์การแพทย์ เคร ื�องใช้สํานกังาน เครื�องใช้ ระหว่างก่อสร้าง

ราคาทุน
ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2556 59,554,742.60       201,474,859.89     78,460,104.53       38,084,025.96       11,461,714.01       13,534,477.58       131,689,493.98     534,259,418.55     
บวก ซืBอระหว่างปี -                      2,904,223.14         3,949,050.00         866,807.00           650,891.00           2,291,000.00         3,840,210.58         14,502,181.72       
หกั ตดัจําหน่ายระหว่างปี -                      -                      -                      -                      -                      (65,500.00)            -                      (65,500.00)            
ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2556 59,554,742.60       204,379,083.03     82,409,154.53       38,950,832.96       12,112,605.01       15,759,977.58       135,529,704.56     548,696,100.27     

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2556 -                      76,863,572.36       41,153,422.28       30,845,112.18       8,993,918.51         11,921,348.62       -                      169,777,373.95     
บวก ค่าเสื�อมราคาสําหรบัปี -                      8,063,190.34         5,206,029.30         2,377,021.61         918,011.31           942,390.36           -                      17,506,642.92       
หกั จําหน่ายระหว่างปี -                      -                      -                      -                      -                      (37,895.83)            -                      (37,895.83)            
ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2556 -                      84,926,762.70       46,359,451.58       33,222,133.79       9,911,929.82         12,825,843.15       -                      187,246,121.04     

มูลค่าสทุธิตามบญัชี

ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2556 59,554,742.60       124,611,287.53     37,306,682.25       7,238,913.78         2,467,795.50         1,613,128.96         131,689,493.98     364,482,044.60     
ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2556 59,554,742.60       119,452,320.33     36,049,702.95       5,728,699.17         2,200,675.19         2,934,134.43         135,529,704.56     361,449,979.23     

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปีสิ*นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

ต้นทุนการให้บรกิาร 15,044,198.34       13,744,751.36       
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 2,462,444.58         2,590,596.74         

รวม 17,506,642.92       16,335,348.10       

บรษิทัฯ ได้จดจํานองท ี�ดนิ  พร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วนของบรษิทัฯ ไว้กบัธนาคารพาณชิย์ภายในประเทศแห่งหนึ�ง เพื�อเป็นหลกัทรพัย์คํBาประกนัการกู้ยมืเงนิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ข้อ 13 และ 15

ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯ  มรีาคาทุนของสินทรพัย์ท ี�คดิค่าเสื�อมราคาเตม็มูลค่าแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่จํานวน  113.47  ล้านบาท และ 106.51 ล้านบาท ตามลําดบั

หน่วย : บาท
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

บรษิทัฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  และบําเหนจ็ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนกังานตามสิทธแิละอายุงาน

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปจัจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

มูลค่าตามบัญช ีณ วนัท ี� 1 มกราคม 16,811,329.36     14,897,135.00     

ต้นทุนบรกิารในปจัจุบัน 1,786,935.00       1,914,194.36       

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานสําหรบัปี (74,500.00)          -                    

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภยั (2,046,922.98)      -                    

มูลค่าตามบัญช ีณ วนัท ี� 31  ธนัวาคม 16,476,841.38     16,811,329.36     

หกั ส่วนท ี�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (7,000,000.00)      -                    

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 9,476,841.38       16,811,329.36     

ค่าใช้จ่ายท ี�รบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนเบ็ดเสรจ็ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนีB

กําไรหรอืขาดทุน

ต้นทุนกจิการโรงพยาบาล 737,761.54         522,884.71         

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 247,388.68         280,908.66         

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 801,784.78         1,110,400.99       

รวม 1,786,935.00       1,914,194.36       

กําไรหรอืขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภยั 1,637,538.38       -                    

ข้อสมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท ี�รายงาน ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

อัตราคดิลด 4.55% 4.00%

อัตราการเพิ�มข ึBนของเงนิเดอืน 5% 5%
* อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0.00% - 25.00% 0.00%-20.00%

** อตัรามรณะ TMO2008 TM0097

* ขึBนอยู่กบัระยะเวลาการทํางานของพนกังาน

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008)

หน่วย : บาท
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

จํานวนเงนิภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์สําหรบัปีปจัจุบันและสองปีย้อนหลงัมดีงันีB

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

18 สาํรองตามกฎหมาย

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  บรษิทัฯ  ต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี

ส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนีB

จะมจีํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปนัผลได้

ในปจัจุบัน บรษิทัฯ ได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19 เงินปันผลจ่าย

ท ี�ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2556  เม ื�อวนัท ี� 18 เมษายน 2556  มมีตใิห้บรษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลจากกําไรสะสมของปี

2555 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงนิ 2 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท ี� 16 พฤษภาคม 2556

20 ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ

ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลกัษณะท ี�สําคญั ประกอบด้วย.-

ปี 2556 ปี 2555

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 113,827,816.97   107,329,886.43   

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 12,624,084.78     14,341,800.93     

ค่าเวชภณัฑ์และวสัดุทางการแพทย์ 36,455,017.23     38,372,115.81     

ค่าใช้จ่ายฟอกไต 26,268,787.50     18,936,719.33     

ค่าเสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 17,656,710.55     16,480,956.91     

ต้นทุนทางการเงนิ 5,766,851.04       5,590,318.16       

16,476,841.38

หน่วย : บาท

14,897,135.00

ภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์

16,811,329.36

หน่วย : บาท
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21 กาํไรต่อหุ้นขั *นพื*นฐาน

กําไรต่อหุ้นข ั BนพืBนฐานสําหรบัปี 2556   คํานวณโดยการหารกําไรสุทธสํิาหรบัปีท ี�เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ (ไม่รวม

กําไรขาดุนเบ็ดเสรจ็อื�น)         ด้วยจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํBาหนกัของหุ้นสามญัท ี�ถอืโดยบุคคลภายนอกท ี�ออกอยูในระหว่างปี

โดยแสดงการคํานวณดงันีB

ปี 2556 ปี 2555

(ปรบัปรุงใหม่)

กําไรท ี�สุทธส่ิวนท ี�เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทั 

(ข ั BนพืBนฐาน) (บาท) 10,882,302.93     4,578,332.36       

จํานวนหุ้นสามญัท ี�ออกจําหน่ายแล้ว (หุ้น) 10,000,000.00     10,000,000.00     

กําไรต่อหุ้นข ั BนพืBนฐาน (บาท) 1.09                   0.46                   

22 ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดําเนนิงาน   ท ี�นําเสนอนีBสอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ   ท ี�ผู้มอํีานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนนิงานได้รบัและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ      เพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิ

ผลการดําเนนิงานของส่วนงาน  ท ั BงนีB  ผู้มอํีานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนนิงานของบรษิทั คอื นางศุภวรรณ ต ั Bงสืบกุล

บรษิทัฯ ดําเนนิกจิการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื ประกอบธุรกจิสถานพยาบาล  และซืBอ - ขายยาและเวชภณัฑ์ ดงันั Bน

ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มส่ีวนงานธุรกจิเพยีงส่วนงานเดยีว

ดงันั Bน  รายได้  กําไร  และสินทรพัย์ท ั Bงหมด   ท ี�แสดงในงบการเงนิจงึเก ี�ยวข้องกบัส่วนงานทางธุรกจิและส่วนงานทาง

ภูมศิาสตร์ตามท ี�กล่าวไว้

23 กองทุนสาํรองเลี*ยงชีพ

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ได้ร่วมกนัจดัต ั Bงกองทุน สํารองเลีBยงชพีข ึBนตามพระราชบัญญัตกิองทุนสํารองเลีBยงชพี

พ.ศ.  2530   โดยบรษิทัฯ  และพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดอืนในอัตราร้อยละ  2 - 6  ของเงนิเดอืน  กองทุน

สํารองเลีBยงชพีนีB     บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ฟีนนัซ่า  จํากดั    และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม ื�อพนกังานนั Bน

ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบรษิทัฯ   สําหรบัปีสิBนสุดวนัท ี�  31  ธนัวาคม  2556  บรษิทัฯ  ได้จ่ายเงนิสมทบ

กองทุนเป็นจํานวนเงนิ 0.53 ล้านบาท

หน่วย : บาท
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24 เครื�องมือทางการเงิน

บรษิทัฯ ได้ปฏิบัตติามแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลเก ี�ยวกบัเคร ื�องมอืทางการเงนิ     ซึ�งอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญช ี

ไทย  ฉบับท ี� 107   เร ื�อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรบัเคร ื�องมอืทางการเงนิ"   บรษิทัฯ มขี้อมูลเก ี�ยวกบั

เคร ื�องมอืทางการเงนิท ั Bงในงบดุลและนอกงบดุล ดงันีB

24.1 นโยบายการบัญช ี

นโยบายการบัญชที ี�เก ี�ยวข้องได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 5.15

24.2 นโยบายการบรหิารความเสี�ยง

บรษิทัฯ มคีวามเสี�ยงจากการดําเนนิธุรกจิตามปกตจิากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบีBย และจากการไม่ปฏิบัตติาม

ข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายท ี�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิท ี�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อ

การเกง็กําไรหรอืเพื�อการค้า

24.3 ความเสี�ยงจากการให้สินเช ื�อ

ความเสี�ยงด้านการให้สินเช ื�อเกดิจากการท ี�คู่ส ัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อกําหนดในสัญญา ซึ�งก่อให้เกดิความเสียหาย

แก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ มนีโยบายในการป้องกนัความเสี�ยงนีB   โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของลูกหนีBอย่างสมํ�าเสมอฝ่าย

บรหิารของบรษิทัฯ เช ื�อว่าจะไม่มคีวามเสี�ยงด้านการให้สินเช ื�อเกนิกว่าท ี�ได้ต ั Bงค่าเผ ื�อหนีBสงสัยจะสูญไว้

สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงนิท ี�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ     ราคาตามบัญชขีองสินทรพัย์หลงัจากหกัค่าเผ ื�อ

หนีBสงสัยจะสูญเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงท ี�เกดิจากการไม่ปฏิบัตติามสัญญา

24.4 ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบีBย

บรษิทัฯ   มคีวามเสี�ยงจากอัตราดอกเบีBยท ี�สําคญัอันเก ี�ยวเนื�องกบั    เงนิฝากสถาบันการเงนิ    เงนิเบิกเกนิบัญช ี 

เงนิกู้ยมืระยะสั Bนและเงนิกู้ยมืระยะยาวท ี�มดีอกเบีBยจากสถาบันการเงนิ     และหนีBส ินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ    อย่างไร  

กต็ามเนื�องจากสินทรพัย์ทางการเงนิ    และหนีBส ินทางการเงนิส่วนใหญ่มอีัตราดอกเบีBยท ี�ปรบัข ึBนลงตามอัตราตลาด    หรอืมี

อัตราดอกเบีBยคงท ี� ซ ึ�งใกล้เคยีงกบัอัตราตลาดในปจัจุบัน   ดงันั Bนฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เช ื�อว่าความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีBย

ของบรษิทัฯ จะอยู่ในระดบัตํ�า จงึมไิด้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว
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24 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

24.4 ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบีBย (ต่อ)

บรษิทัฯ มสี ินทรพัย์และหนีBสินทางการเงนิท ี�สําคญั จดัประเภทตามอัตราดอกเบีBยได้ดงันีB

ไม่มีอตัรา รวม อตัรา

ภายใน มากกว่า มากกว่า ดอกเบีBย ดอกเบีBย

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ร้อยละ (ต่อปี)

สินทรพัย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -          -     -     1,100,748   15,575,093  0.40 - 0.68

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํBาประกนั 769,673 -     -     -           5,620,000   0.30 - 2.30

หนี*สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -          -     -     -           11,858,590  MOR

(7.25 - 7.42)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�

เกี�ยวข้องกนั 15,600,000 -     -     -           15,600,000  7.20-7.37

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -          -     -     -           44,170,048  MLR (7.25)

ไม่มีอตัรา รวม อตัรา

ภายใน มากกว่า มากกว่า ดอกเบีBย ดอกเบีBย

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ร้อยละ (ต่อปี)

สินทรพัย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -          -     -     2,913,719   11,432,099  0.125 - 0.875

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํBาประกนั 769,673 -     -     -           5,620,000   0.75 - 2.36

หนี*สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -          -     -     -           1,356,450   MOR

(7.00 - 7.55)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�

เกี�ยวข้องกนั 15,600,000 -     -     -           15,600,000  6.50 - 7.25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -          -     -     -           49,959,091  MLR (7.25)

เจ้าหนีB เช่าซืBอ 201,618 -     -     -   -           201,618      4.00

ปรบัขึBนลง

ตามราคาตลาด

8,518,380      

4,850,327      

1,356,450      

49,959,091     

-              

-              

44,170,048     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 (หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบีBยคงที� อตัราดอกเบีBย

4,850,327      

11,858,590     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 (หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบีBยคงที� อตัราดอกเบีBย

ปรบัขึBนลง

ตามราคาตลาด

14,474,345     
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24 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

24.5 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง   คอื  ความเสี�ยงท ี�บรษิทัฯ   จะไม่สามารถปฏิบัตติามภาระผูกพนัได้เม ื�อครบกําหนด  

เนื�องจากไม่สามารถเปลี�ยนสินทรพัย์เป็นเงนิสดได้          หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิได้เพยีงพอตามความต้องการในเวลาท ี�

เหมาะสม  ซึ�งอาจทําให้เกดิความเสียหายได้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องท ี�อาจเกดิข ึBน โดย

การจดัเตรยีมวงเงนิสินเช ื�อท ี�คาดว่าเพยีงพอในการดําเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ   ซึ�งวงเงนิดงักล่าวได้รบัการอนุมตัจิากธนาคาร

พาณชิย์หลายแห่ง

24.6 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ

นโยบายการบัญชแีละการเปิดเผยของบรษิทัฯ   กําหนดให้มกีารกําหนดมูลค่ายุตธิรรมท ั Bงสินทรพัย์และหนีBส ินท ั Bง

ทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิ

มูลค่ายุตธิรรม    หมายถงึ    จํานวนเงนิท ี�ผู้ซืBอและผู้ขายตกลงแลกเปลี�ยนเครื�องมอืทางการเงนิกนั    ในขณะท ี�

ท ั Bงสองฝ่ายมคีวามรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยน       และสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะท ี�ไม่ม ี

ความเก ี�ยวข้องกนั

วธิกีารกําหนดมูลค่ายุตธิรรม  ข ึBนอยู่กบัลกัษณะของเครื�องมอืทางการเงนิ   ในกรณขีองเคร ื�องมอืทางการเงนิท ี�ม ี

การซืBอขายในตลาด   มูลค่ายุตธิรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด   แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท ี�เหมาะสมได้มูลค่า

ยุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิจะกําหนดข ึBนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท ี�เหมาะสม

เนื�องจากสินทรพัย์และหนีBส ินทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ     จดัอยู่ในประเภทระยะสั Bนและเงนิกู้ยมืมอีัตรา

ดอกเบีBยใกล้เคยีงกบัอัตราดอกเบีBยในตลาด       บรษิทัฯ    จงึประมาณมูลค่ายุตธิรรมของสินทรพัย์และหนีBส ินทางการเงนิ

ใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบัญชที ี�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

25 ภาระผูกพนัและหนี*สินที�อาจจะเกิดขึ*น

บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัและหนีBส ินท ี�อาจจะเกดิข ึBน ดงันีB.-

25.1  บรษิทัฯ มหีนีBส ินท ี�อาจจะเกดิข ึBนจากการให้ธนาคารพาณชิย์ออกหนงัสือคํBาประกนั ดงันีB.-

ปี 2556 ปี 2555

การให้บรกิารทางการแพทย์ และค่าสาธารณูปโภค 3,859,000.00       3,859,000.00       

การใช้ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 600,000.00         600,000.00         

การใช้เคร ื�องมอือุปกรณ์วทิยุ 20,000.00           20,000.00           

รวม 4,479,000.00       4,479,000.00       

หน่วย : บาท
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25 ภาระผูกพนัและหนี*สินที�อาจจะเกิดขึ*น (ต่อ)

25.2  บรษิทัฯ ได้ทําสัญญาเช่าดําเนนิงานระยะยาวโดยมรีายละเอียด ดงันีB.-

อัตราค่าเช่าต่อปี

ครบกําหนด (หน่วย : บาท)

สัญญาเช่าท ี�ดนิเพื�อเป็นท ี�จอดรถ และโรงซกัผ้า ปี 2556 - 2559 241,400.00         

สัญญาเช่าบ้านเพื�อเป็นสวสัดกิารพนกังาน ปี 2556 100,000.00         

สัญญาเช่าบ้านเพื�อให้พนกังานเช่า ปี 2557 936,000.00         

สัญญาเช่ายานพาหนะเพื�อเป็นสวสัดกิารพนกังาน ปี 2558 - 2560 2,461,514.40       

ค่าเช่าท ี�ต้องชําระในแต่ละปีตามสัญญาเช่าดงักล่าว สรุปได้ดงันีB.-

ปี 2556 ปี 2555

ไม่เกนิ 1 ปี 2,727,914.40       3,422,384.40       

เกนิ 1 ปี ไม่เกนิ 5 ปี 3,713,155.00       5,320,999.40       

26 การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงค์หลกัในการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ คอื การดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนนิงานอย่างต่อเนื�อง

และการดํารงไว้ ซึ�งโครงสร้างทุนท ี�เหมาะสม

ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ในงบการเงนิแสดงอัตราส่วนหนีBสินต่อทุนเป็น 0.41 : 1 และ 0.45 : 1 ตามลําดบั

27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ท ี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื�อวนัท ี� 27 กุมภาพนัธ์ 2557 มมีตเิสนอต่อผู้ถอืหุ้นอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2556

ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 3 ล้านบาท

28 การอนุมติังบการเงิน

งบการเงนินีB ได้รบัอนุมตัใิห้ออกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เม ื�อวนัท ี� 27 กุมภาพนัธ์ 2557

รายละเอียด

หน่วย : บาท
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แผนที�แสดงที�ตัง 

บริษัท วฒันาการแพทย์ จาํกดั (มหาชน) 

โรงพยาบาลนอร์ทอสีเทอร์น-วฒันา 

70/7-8 ถนนศุภกจิจรรยา, ตาํบลหมากแข้ง, 

อาํเภอเมอืง, จงัหวดัอุดรธาน,ี 41000 

 

โทรศัพท์ : 0-4232-5999 

โทรสาร : 0-4224-1956 
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