บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญ ในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงาน
ของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็ นบัญชีที่สาํ คัญต่องบการเงิน เนื่องจากมีจาํ นวนเงินสู ง (คิดเป็ นประมาณร้อยละ
98 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ รายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้จากการขายยา
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผูป้ ่ วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดสําหรับคู่สัญญาต่าง ๆ เช่น บริ ษทั
ประกัน สถานฑูต และคู่สญ
ั ญาอื่นอีกจํานวนมาก โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาํ กับคู่สญ
ั ญามีความ
หลากหลาย ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการ


ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจร
รายได้ โดยการสอบถามผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตาม
การควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ซ่ ึงรวมถึงการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น



สุ่ มตัวอย่างสัญญารายได้และบริ การของกลุ่มบริ ษทั เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญารายได้และบริ การ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั



วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการ
รายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป



สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี



ตรวจตัดยอดการรับรู ้รายได้



สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีก้ ารค้ า
การประมาณการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้าอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยกลุ่มบริ ษทั ซึ่งต้อง
อาศัยสมมติฐานหลายประการ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการพิจารณาสมมติฐานดังกล่าว
สําหรับการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชําระเงิน รวมถึงพิจารณาความ
เหมาะสมของช่วงเวลาที่ควรจะรับรู ้ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
การค้า
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้าโดยการ


ทําความเข้าใจและประเมินนโยบายการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้า ซึ่งประกอบด้วย
สมมติฐานและช่วงเวลาที่ควรจะรับรู ้ และพิจารณาความสอดคล้องของวิธีการที่กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้กบั
ลูกหนี้การค้าแต่ละประเภท



วิเคราะห์เปรี ยบเทียบสมมติฐานที่กลุ่มบริ ษทั ใช้กบั ข้อมูลในอดีตซึ่งรวมถึงประสบการณ์การเก็บหนี้และการ
ตัดจําหน่ายลูกค้าหนี้การค้าที่ผา่ นมา คดีความและข้อโต้แย้งกับลูกหนี้ และอายุหนี้



สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักกับแหล่งที่มาของข้อมูลหลัก



ทดสอบการคํานวณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่
พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือ่ ให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย


ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะ สู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
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แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน


ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้



ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7
8
9
10

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5,154,161,038
1,523,300,000
1,695,473,341
310,013,854
107,059,200
12,631,340
8,802,638,773

5,054,159,558
2,305,800,000
2,318,422,125
309,074,024
75,047,152
25,775,092
10,088,277,951

4,938,522,876
1,509,000,000
1,692,244,870
279,916,744
87,475,741
9,889,485
8,517,049,716

4,818,341,184
2,302,000,000
2,328,382,763
277,571,640
50,128,468
24,489,747
9,800,913,802

6
11
12
13
14
15
16
26

236,279,919
1,700,000
11,579,033,215
315,046,715
121,708,521
249,606,641
23,849,195
12,527,224,206
21,329,862,979

234,067,252
1,700,000
10,472,111,743
163,386,341
122,584,549
193,005,351
22,385,176
11,209,240,412
21,297,518,363

1,638,772,798
1,447,047
1,700,000
9,981,453,328
309,408,566
244,718,287
23,714,335
12,201,214,361
20,718,264,077

9,017,291
1,517,455,798
1,447,047
1,700,000
8,791,953,504
160,636,474
189,820,746
22,367,676
10,694,398,536
20,495,312,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
หุ น้ กูร้ ะยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุ น้ กูร้ ะยะยาว - สุ ทธิ จากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

875,613,815
596,925,398
447,320,532
364,573,826
73,662,026
2,358,095,597

830,044,220
713,254,979
1,497,145,039
577,255,452
372,555,228
66,200,918
4,056,455,836

869,510,085
590,092,466
435,433,333
352,573,901
51,291,183
2,298,900,968

820,496,588
707,663,724
1,497,145,039
561,478,856
361,492,993
52,376,111
4,000,653,311
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185,294,305

182,868,805

185,294,305

182,868,805

18
19
26
21

19,648,778
3,484,541,414
1,819,588
492,515,761
4,183,819,846
6,541,915,443

3,481,009,726
476,693,998
4,140,572,529
8,197,028,365

3,484,541,414
485,801,558
4,155,637,277
6,454,538,245

3,481,009,726
468,988,677
4,132,867,208
8,133,520,519

17
19

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 921,296,022 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2558: หุ น้ สามัญ 921,276,022 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
หุ น้ บุริมสิ ทธิ 1,406,663 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2558: หุ น้ บุริมสิ ทธิ 1,426,663 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)

2558

23

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 728,645,559 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2558: หุ น้ สามัญ 728,625,559 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
หุ น้ บุริมสิ ทธิ 1,406,663 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2558: หุ น้ บุริมสิ ทธิ 1,426,663 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

22
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

921,296,022

921,276,022

921,296,022

921,276,022

1,406,663
922,702,685

1,426,663
922,702,685

1,406,663
922,702,685

1,426,663
922,702,685

728,645,559

728,625,559

728,645,559

728,625,559

1,406,663
730,052,222
285,568,300
550,000,000

1,426,663
730,052,222
285,568,300
550,000,000

1,406,663
730,052,222
285,568,300
550,000,000

1,426,663
730,052,222
285,568,300
550,000,000

92,275,000
12,657,987,263
157,972,125
14,473,854,910
314,092,626
14,787,947,536
21,329,862,979
-

92,275,000
10,799,083,414
278,707,057
12,735,685,993
364,804,005
13,100,489,998
21,297,518,363
-

92,275,000
12,605,830,310
14,263,725,832
14,263,725,832
20,718,264,077
-

92,275,000
10,703,896,297
12,361,791,819
12,361,791,819
20,495,312,338
-

บริษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการลดทุนและเลิกกิจการของบริ ษทั ร่ วม
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุ

2559

2558

11.1, 12.2

17,850,738,751
63,934,072
113,304,452
22,434,512
75,382,754
18,125,794,541

17,600,265,940
60,139,960
137,948,768
45,961,461
85,123,927
17,929,440,056

17,341,382,226
73,450,855
109,150,673
206,568,163
17,314,851
87,010,890
17,834,877,658

17,099,543,050
67,799,858
134,659,230
149,308,104
41,857,731
85,888,178
17,579,056,151

10,400,145,172
3,134,818,367
13,534,963,539

10,484,365,146
3,020,247,262
13,504,612,408

10,104,769,425
3,090,522,521
13,195,291,946

10,203,096,280
2,946,587,159
29,500,000
816,782
13,180,000,221

4,590,831,002
2,212,667
4,593,043,669
(215,165,246)
4,377,878,423
(773,846,797)
3,604,031,626

4,424,827,648
12,515,402
4,437,343,050
(186,504,115)
4,250,838,935
(823,318,882)
3,427,520,053

4,639,585,712
4,639,585,712
(214,959,314)
4,424,626,398
(753,592,434)
3,671,033,964

4,399,055,930
4,399,055,930
(186,504,115)
4,212,551,815
(801,345,874)
3,411,205,941

3,626,173,933
(22,142,307)
3,604,031,626

3,435,833,613
(8,313,560)
3,427,520,053

3,671,033,964

3,411,205,941

4.98

4.72

5.04

4.68

4.18

3.96

4.23

3.93

11.1
12.3

12.2

26

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

27

บริษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กําไรสํ าหรับปี

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,604,031,626

3,427,520,053

3,671,033,964

3,411,205,941

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในงบกําไรขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในงบกําไรขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี

(150,703,312)

41,886,274

-

-

17,093,786
(133,609,526)

(27,155,207)
14,731,067

15,263,919
15,263,919

(25,469,953)
(25,469,953)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

3,470,422,100

3,442,251,120

3,686,297,883

3,385,735,988

3,522,532,787
(52,110,687)
3,470,422,100

3,454,182,031
(11,930,911)
3,442,251,120

3,686,297,883

3,385,735,988

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน:
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
หนี้ สูญและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
การปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการลดทุนและเลิกกิจการของบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูเ้ ป็ นดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,377,878,423

4,250,838,935

4,424,626,398

4,212,551,815

1,138,686,184
140,905,007

1,044,743,956
74,967,467

1,084,924,989
140,788,712

1,001,753,542
75,164,062

(1,261,463)
1,713,364
86,735,133
(2,212,667)
(113,304,452)
6,386,649
208,778,597

993,023
10,960,789
76,054,319
(12,515,402)
(137,948,768)
6,172,831
180,331,284

1,104,602
84,518,888
(109,150,673)
(206,568,163)
6,386,649
208,572,665

7,993,195
74,867,278
29,500,000
816,782
(134,659,230)
(149,308,104)
6,172,831
180,331,284

5,844,304,775

5,494,598,434

5,635,204,067

5,305,183,455

482,043,777
321,633
(32,012,048)
13,143,752
(1,464,019)

(868,177,328)
(18,186,536)
(8,558,629)
(7,676,593)
2,558,216

495,349,181
(2,345,104)
(37,347,273)
14,600,262
(1,346,659)

(878,837,332)
(10,921,098)
13,424,540
(10,375,277)
2,557,216

(5,472,748)
(116,329,581)
(127,922,646)
7,461,108
(49,850,018)
6,014,223,985
(840,580,102)
5,173,643,883

(2,662,519)
175,600,675
92,110,517
(486,261)
(43,296,046)
4,815,823,930
(828,415,647)
3,987,408,283

(2,028,846)
(117,571,258)
(124,008,811)
(1,084,928)
(48,626,108)
5,810,794,523
(821,225,047)
4,989,569,476

(14,891,066)
177,126,302
78,867,321
(3,203,331)
(43,234,749)
4,615,695,981
(805,583,668)
3,810,112,313

บริษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับ
เงินจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และจ่ายชําระเจ้าหนี้ งานก่อสร้าง
และอุปกรณ์การแพทย์
เงินจ่ายซื้ อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เงินรับคืนทุนจากการลดทุนและชําระบัญชีของบริ ษทั ร่ วม
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
ชําระคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้ งานก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
แปลงเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2558

782,500,000
-

(383,800,000)
-

793,000,000
9,000,000
(121,317,000)
206,568,163

(500,000,000)
(9,000,000)
(2,239,073)
149,308,104

(2,223,852,265)
(229,116,055)
930,711
113,304,452
(1,556,233,157)

(1,498,237,056)
(42,620,517)
598,188
1,233,407
137,948,768
(1,784,877,210)

(2,125,898,888)
(225,583,230)
930,711
109,167,964
(1,354,132,280)

(1,432,550,796)
(41,182,572)
598,188
1,233,407
134,641,939
(1,699,190,803)

19,072,604
(1,500,000,000)
(232,735,890)
(1,750,021,011)
(32,500,000)
(3,496,184,297)
(21,224,949)
100,001,480
5,054,159,558
5,154,161,038
-

(232,100,000)
(1,568,080,973)
(32,500,000)
(1,832,680,973)
8,596,088
378,446,188
4,675,713,370
5,054,159,558
-

(1,500,000,000)
(232,735,890)
(1,750,019,614)
(32,500,000)
(3,515,255,504)
120,181,692
4,818,341,184
4,938,522,876
-

(232,100,000)
(1,568,079,177)
(32,500,000)
(1,832,679,177)
278,242,333
4,540,098,851
4,818,341,184
-

24,552,012
49,198,087

54,229,859
(28,675,888)

24,552,012
49,198,087

54,229,859
(20,112,549)

-

-

-

(1,855,253)

บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
แปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ (หมายเหตุ 23)

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ
728,600,559
1,451,663
25,000
(25,000)

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 30)

-

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
285,568,300
-

หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ที่ถือเป็ น
ตราสารทุน
550,000,000
-

-

-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
92,275,000
8,992,129,372
3,435,833,613
(27,155,207)
3,408,678,406
-

(1,569,224,364)

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
การแปลงค่า
ส่ วนเกินทุน
รวมองค์ประกอบ
งบการเงินที่เป็ น
อื่นของ
อื่นของ
เงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ร่ วม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(18,969,102)
252,172,534
233,203,432
45,503,625
45,503,625
45,503,625
45,503,625
-

-

-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
10,883,228,326
3,435,833,613
18,348,418
3,454,182,031
-

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
376,734,916
(8,313,560)
(3,617,351)
(11,930,911)
-

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
11,259,963,242
3,427,520,053
14,731,067
3,442,251,120
-

(1,569,224,364)

-

(1,569,224,364)

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ น
-

-

-

-

-

(32,500,000)

-

-

-

(32,500,000)

-

(32,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตราสารทุน (หมายเหตุ 22)

728,625,559

1,426,663

285,568,300

550,000,000

92,275,000

10,799,083,414

26,534,523

252,172,534

278,707,057

12,735,685,993

364,804,005

13,100,489,998

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

728,625,559

1,426,663

285,568,300

550,000,000

92,275,000

10,799,083,414

26,534,523

252,172,534

278,707,057

12,735,685,993

364,804,005

13,100,489,998

-

-

-

-

-

3,626,173,933
17,093,786
3,643,267,719

(120,734,932)
(120,734,932)

-

(120,734,932)
(120,734,932)

3,626,173,933
(103,641,146)
3,522,532,787

(22,142,307)
(29,968,380)
(52,110,687)

3,604,031,626
(133,609,526)
3,470,422,100

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

20,000

(20,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 30)

แปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ (หมายเหตุ 23)

-

-

-

-

-

(1,751,863,870)

-

-

-

(1,751,863,870)

-

(1,751,863,870)

ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11.4.1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,399,308

1,399,308

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ น
ตราสารทุน (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

-

-

-

(32,500,000)

-

-

-

(32,500,000)

-

(32,500,000)

728,645,559

1,406,663

285,568,300

550,000,000

92,275,000

12,657,987,263

(94,200,409)

252,172,534

157,972,125

14,473,854,910

314,092,626

14,787,947,536

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
แปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ (หมายเหตุ 23)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ น
ตราสารทุน (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
แปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ (หมายเหตุ 23)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ น
ตราสารทุน (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
728,600,559
1,451,663
25,000
(25,000)
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
285,568,300
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ที่ถือเป็ น
ตราสารทุน
550,000,000
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
92,275,000
8,919,884,673
3,411,205,941
(25,469,953)
3,385,735,988
(1,569,224,364)

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
10,577,780,195
3,411,205,941
(25,469,953)
3,385,735,988
(1,569,224,364)

728,625,559

1,426,663

285,568,300

550,000,000

92,275,000

(32,500,000)
10,703,896,297

(32,500,000)
12,361,791,819

728,625,559
20,000
-

1,426,663
(20,000)
-

285,568,300
-

550,000,000
-

92,275,000
-

10,703,896,297
3,671,033,964
15,263,919
3,686,297,883
(1,751,863,870)

12,361,791,819
3,671,033,964
15,263,919
3,686,297,883
(1,751,863,870)

728,645,559

1,406,663

285,568,300

550,000,000

92,275,000

(32,500,000)
12,605,830,310

(32,500,000)
14,263,725,832

-

-

-

-

-

-

-

บริษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมี
ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ กิจการโรงพยาบาลและการลงทุนในบริ ษทั อื่น
โดยมี ที่ อ ยู่ต ามที่ จ ดทะเบี ยนอยู่ที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนื อ ) ถนนสุ ขุม วิ ท แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ นรวมนี้ ได้จัดทําขึ้ นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษ ทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด (“VTL”)
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล รี เสิ ร์ช จํากัด (“AGR”)
บริ ษทั รื่ นมงคล จํากัด (“RM”)
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จํากัด (“BHN”)
บริ ษทั ศูนย์พฒั นาและฝึ กอบรมบุคลากร บํารุ งราษฎร์
จํากัด (“PDTC”)

บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จํากัด (“AGH”)

ลักษณะธุรกิจ

ศูนย์ดูแลสุ ขภาพ
ให้บริ การด้านวิจยั
และขายวัคซีน
ถือครองอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในกิจการใน
ต่างประเทศ
ศูนย์พฒั นาบุคลากรและ
จัดฝึ กอบรมสําหรับ
ธุรกิจการบริ การทาง
การแพทย์ ให้แก่
บริ ษทั ในเครื อ
ลงทุนในธุรกิจการแพทย์

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ ้น
2559
2558
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ไทย
ไทย

100
100

100
100

ไทย
ไทย

100
100

100
100

ไทย

100

100

ฮ่องกง

100

100

1

บริ ษทั

บริ ษทั ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวติ ้ ี จํากัด (“LLL”)
บริ ษทั เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด
(“HHE”)
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เซอร์วิสเซส จํากัด (“BS”)

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอจี (“VTL AG”)
(ลงทุนผ่าน LLL) (เลิกกิจการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (“BML”)
(ลงทุนผ่าน HHE)
บริ ษทั โซล ซี เนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (“SST”)
(ลงทุนผ่าน BML)
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมียนมาร์ จํากัด (“BM”)
(ลงทุนผ่าน BHN)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ลงทุนในกิจการใน
ต่างประเทศ
ลงทุนในกิจการใน
ต่างประเทศ
ให้บริ การส่ งต่อผูป้ ่ วย
ในและนอกประเทศ
และจัดฝึ กอบรม
สําหรับธุรกิจทาง
การแพทย์

ฮ่องกง

ลงทุนในกิจการใน
ต่างประเทศ
ลงทุนในกิจการใน
ต่างประเทศ
เป็ นเจ้าของและผูด้ าํ เนิน
กิจการโรงพยาบาล
ให้บริ การด้านคลีนิก
เอกชนและการตรวจ
วินิจฉัยโรค

สวิตเซอร์แลนด์

สิ งคโปร์

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ ้น
2559
2558
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100
80

80

100

100

-

51

มองโกเลีย

80

80

มองโกเลีย

41

41

เมียนมาร์

80

80

ไทย

ข) กลุ่มบริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้หากกลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจ
ในการสัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั
มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญเช่ นเดียวกันกับของ
บริ ษทั ฯ
จ) สิ นทรั พย์แ ละหนี้ สินตามงบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อ ยซึ่ งจัดตั้งในต่ างประเทศแปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่าย
แปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย นถัว เฉลี่ ย รายเดื อ น ผลต่ า งซึ่ งเกิ ด ขึ้ น จาก
การแปลงค่ าดัง กล่ า วได้แ สดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่ า งจากการแปลงค่ า งบการเงิ น ที่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่ มีสาระสําคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไร (ขาดทุน) และสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯโดยแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไร
ขาดทุนรวม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และ
ฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติทางบัญชี ที่ ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่
จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษ ทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ฉบับใหม่ จะไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยเลือกบันทึก
ตามวิ ธีส่ วนได้เสี ยได้ ตามที่ อธิ บายไว้ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิ จการต้องใช้วิธีการบันทึ กบัญ ชี เดี ยวกันสําหรั บ
เงิ น ลงทุ น แต่ ล ะประเภทและหากกิ จ การเลื อ กบัน ทึ ก เงิ น ลงทุ น ดังกล่ าวตามวิ ธี ส่ ว นได้เสี ย ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่ มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารได้
พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ก) รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อเมื่อได้ส่งมอบยาแล้ว
ข) รายได้ค่ า บริ ก ารที่ ป รึ ก ษาและการจัด การรั บ รู ้ เมื่ อ ได้ใ ห้ บ ริ ก ารแล้ว โดยพิ จ ารณาถึ ง ขั้น
ความสําเร็ จของงาน
ค) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริ การที่เกี่ยวข้องรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ง) ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
จ) เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ ายคื นภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มาและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงิน การตัดไปจําหน่ายลูกหนี้การค้า การวิเคราะห์อายุหนี้และข้อมูลอื่น ๆ
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ค) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน
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4.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุน
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
5 และ 30 ปี
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
10 - 40 ปี
เครื่ องอุปกรณ์ระบบอํานวยความสะดวก
10 - 40 ปี
เครื่ องมือแพทย์
5 - 15 ปี
อุปกรณ์โรงพยาบาล
3 - 10 ปี
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่ง
5 - 15 ปี
ยานพาหนะ
5 และ 10 ปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่ อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจากบัญชี
4.7 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา หรื อการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะ
อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด
รายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อยค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
3 - 10 ปี

4.9 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในงบกําไรขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อย
ค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคื นของหน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ ก่อให้เกิ ดเงินสดแต่ ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน และบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
4.10 รายการธุรกิจ กับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลหรื อกิ จการที่ มี
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ มซึ่ งทํา ให้ มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ
ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุ มการ
ดําเนินงานของ บริ ษทั ฯ
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4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สิน
ระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่ าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื ออายุ
ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาเช่ าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.12 ค่ าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูบ้ นั ทึกเป็ นค่าธรรมเนี ยมทางการเงินรอตัดบัญชี และทยอยตัดจําหน่ าย
เป็ นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตามอายุของหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชีได้แสดงหักจากมูลค่าหุน้ กูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
4.13 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.14 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกลุ่ มบริ ษ ทั จะทําการประเมิ นการด้อยค่ าของที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
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กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรั พย์ที่ รับรู ้ ในงวดก่ อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่ มบริ ษทั จะประมาณมู ลค่ าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อ
มี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ ใช้กาํ หนดมู ลค่าที่ ค าดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรั บรู ้ ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังงบกําไรขาดทุนทันที
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่ ม บริ ษัท รั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนั ส วัน ลาที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนและเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานสํ า หรั บ พนั ก งาน นอกจากนั้ น กลุ่ ม บริ ษ ัท จัด ให้ มี โ ครงการ
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิ น รางวัล การปฏิ บ ัติงานครบกําหนด
ระยะเวลา
กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท ํา การประเมิ น ภาระผู ก พัน ดัง กล่ า วตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยสํา หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยสํา หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุน
4.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดี ต ได้เกิ ดขึ้ น แล้ว และมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่ ากลุ่ ม บริ ษ ัท จะเสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ปั จ จุ บ ัน ตามจํานวนที่ ค าดว่ าจะจ่ ายให้ กับ หน่ ว ยงานจัด เก็ บ ภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พย์แ ละหนี้ สิ น ที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่ รับ รู ้ สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี สําหรั บผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมู ลค่ าตามบัญ ชี ดงั กล่าวหากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่ม
บริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่ อการนําสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษี ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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4.18 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่น โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องใน
การวัดมูล ค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อง
กําหนดให้ต้องวัดมู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ ายุติธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไม่ มี ต ลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งสําหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัด
มูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพ
คล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มู ลที่ ไม่ สามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมู ลเกี่ ยวกับกระแสเงิ น ในอนาคตที่ กิ จการ
ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่
มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการ
ดังกล่าวนี้ ส่ งผลกระทบต่ อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมู ลที่ แ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
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การรวมงบการเงินของบริษทั ย่ อยทีบ่ ริษทั ฯมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ ากึง่ หนึ่ง
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าบริ ษทั ฯมี อาํ นาจควบคุมในบริ ษทั โซล ซี เนี ยร์ ส ทาวเวอร์
แอลแอลซี (“SST”) ถึงแม้ว่ากลุ่มบริ ษทั จะถือหุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วน
ร้ อ ยละ 41 ซึ่ งเป็ นสั ด ส่ ว นที่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากกลุ่ ม บริ ษ ัท เป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี เสี ย ง
ส่ วนใหญ่ มีอาํ นาจควบคุมฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ดังกล่าว และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สาํ คัญของ
บริ ษทั ดังกล่าวได้ ดังนั้น SST จึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนํามารวมในการจัดทํา
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงินฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอน
หรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ าเผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต การตัดจําหน่ายลูกหนี้การค้า อายุของหนี้ที่คงค้างและข้อมูลอื่น ๆ ในขณะนั้น เป็ นต้น
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งสอบทานการด้อยค่ า ของที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิย ม
ในการบันทึ กและวัดมู ลค่าของค่ าความนิ ยม ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่ าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้รั บ ในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์ หรื อ หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมใน
การคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุ นทางภาษีที่ ไม่ ได้ใช้เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่ มบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี ใน
อนาคตเพี ยงพอที่ จะใช้ป ระโยชน์จากผลแตกต่ างชั่วคราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรั บรู ้ จ าํ นวนสิ นทรั พย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาว
อื่นของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมิ นผลของคดี ที่ ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่ มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นจึ งไม่ ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.

รายการธุรกิจ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์
รายได้ค่าบริ การทางวิชาชีพ
รายได้ค่าเช่า
ขายยาและเวชภัณฑ์
ขายอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ค่าบริ การห้องปฏิบตั ิการจ่าย
ค่ายาจ่าย
ค่าอบรมจ่าย
ค่าบริ การจ่าย

-

-

34.2
19.4
9.6
7.5
206.6
0.1
9.6
186.0
8.5

31.9
12.2
7.7
1.8
0.2
149.3
0.2
7.7
150.6
2.1

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตลาด
ตามที่จ่ายจริ งและต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

0.2
2.4

2.5

0.2
2.4

2.5

ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 1.38 ต่อปี (2558: อัตรา
ร้อยละ 1.38 และ 1.50 ต่อปี )

รายการธุรกิจกับกิจ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์
121.5
รายได้ค่าเช่า
2.5
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
26.8

87.0
2.4
48.6

121.5
2.5
26.3

87.0
2.4
46.9

0.8
9.6
12.8
24.0
35.1
125.3
2.7
2.1
46.2
32.5

1.0
13.1
12.3
32.4
30.3
125.0
3.8
1.2
46.2
32.5

0.8
9.6
12.8
24.0
34.9
120.9
2.4
2.1
46.2
32.5

ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราร้อยละ 1.58 ถึง 1.80 ต่อปี (2558:
อัตราร้อยละ 1.88 ถึง 3.10 ต่อปี )
ราคาทุน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราร้อยละ 4.13 ถึง 4.97 ต่อปี
อัตราร้อยละ 10.00 และ 1.00 ต่อปี

รายได้อื่น
ค่าบริ การห้องปฎิบตั ิการจ่าย
ซื้อยาและเวชภัณฑ์
ค่าบริ จาคจ่าย
ค่าเบี้ยประกันจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้บตั รเครดิต
ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
ค่าบริ การจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายหุน้ กูร้ ะยะยาว
ดอกเบี้ยจ่ายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

1.0
13.1
12.3
32.4
30.4
129.9
3.9
1.2
46.2
32.5

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2559
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน)
1,509,000
2,302,000
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
12
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
6,526
รวม
6,538
เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
บริ ษทั ย่อย
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,509,000

2,302,000

3
3,191
3,194

15,942
12
6,526
22,480

20,278
3
3,191
23,472

-

19,986

16,581
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ ค้างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
-

2558
-

-

9,017

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบีย้ ค้างจ่ ายแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
185,294

182,869

185,294

182,869

หุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
และมีกรรมการร่ วมกัน)

855,000

955,000

855,000

955,000

หุ้นกู้แปลงสภาพทีถ่ ือเป็ นตราสารทุน (หมายเหตุ 22)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน)
550,000

550,000

550,000

550,000

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ และดอกเบีย้ ค้างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั
ย่อยมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

9,000
17
9,017

28
28

(9,000)
(45)
(9,045)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เฮลท์ เน็ ตเวิร์ก
จํากัด) มี กาํ หนดชําระคื นเมื่ อทวงถาม คิ ดดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจํา 1 ปี อ้างอิงจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง และมี ก าํ หนดชําระดอกเบี้ ยเมื่ อชําระคื นเงิ นต้น เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ยังไม่มีแผนที่จะเรี ยกชําระคืนเงินกูย้ ืมในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น เงินให้กูย้ ืม
ดังกล่าวจึงจัดประเภทเป็ นเงินให้กูย้ ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯได้รับชําระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดจากบริ ษทั ย่อยแล้ว
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
เงินต้น
176,400
176,400
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
2,425
8,894
6,469
รวม
2,425
185,294
182,869

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินให้กูย้ ืมระยะยาวจากและดอกเบี้ ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ร่ วม
(บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด) มีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิด
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี อ้างอิงจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งและมี
กําหนดชําระดอกเบี้ ยเป็ นรายปี เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าบริ ษทั ร่ วมยังไม่มีแผนที่ จะ
เรี ยกชําระคืนเงินกูย้ มื ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น เงินกูย้ มื ดังกล่าวจึงจัดประเภทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2558
2559
2558
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
130,618
123,977
110,545
99,940
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
5,465
4,726
5,057
4,442
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2
2
1
3
รวม
128,705
115,604
104,383
136,086
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2559
7,093
10,836
4,094,824
3,734,880
1,308,444
1,052,244
5,054,160
5,154,161

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,858
10,264
3,910,653
3,555,436
1,022,012
1,252,641
4,938,523
4,818,341
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจําและตัว๋ สัญญาใช้เงินมีอตั ราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 3.60 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 3.60 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนระยะสั้ น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
เงินฝากประจํากับธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศ
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )

9.

2559

2558

1,523,300
1.58 - 1.65

2,305,800
1.90 - 2.00

1,509,000
1.58

2,302,000
1.90 - 2.00

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2558
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

-

2,851
2,851

1,025
1,025

5,857
5,857

885,636

989,973

879,216

984,354

6,007
159,420
109,129
233,074
283,765
239,030
1,916,061
(234,269)
1,681,792
1,681,792

5,866
260,881
220,749
312,333
397,789
240,556
2,428,147
(119,182)
2,308,965
2,311,816

3,882
157,076
101,314
232,919
283,765
239,030
1,897,202
(234,269)
1,662,933
1,663,958

4,061
260,461
219,771
310,947
397,643
240,207
2,417,444
(118,781)
2,298,663
2,304,520
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งบการเงินรวม
2558
2559
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองและเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

7,143
6,538
13,681
1,695,473

6,263
343
6,606
2,318,422

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
6,832
21,455
28,287
1,692,245

6,248
17,615
23,863
2,328,383

10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ยา
เวชภัณฑ์
วัสดุอื่น
รวม

2559
165,097
70,974
73,992
310,063

2558
157,592
75,843
76,949
310,384

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2559
2558
49
227
1,083
49
1,310

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2559
2558
165,048
157,365
70,974
74,760
73,992
76,949
310,014
309,074
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ยา
เวชภัณฑ์
วัสดุอื่น
รวม

2559
150,697
56,705
72,515
279,917

2558
143,392
57,403
76,777
277,572

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2559
2558
-

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2559
2558
150,697
143,392
56,705
57,403
72,515
76,777
279,917
277,572
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11. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
11.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่ อไปนี้

บริ ษทั
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล รี เสิ ร์ช จํากัด
บริ ษทั รื่ นมงคล จํากัด
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
จํากัด
บริ ษทั ศูนย์พฒั นาและฝึ กอบรม
บุคลากร บํารุ งราษฎร์ จํากัด
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จํากัด
บริ ษทั ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิต้ ี จํากัด
บริ ษทั เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์
ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เซอร์วิสเซส
จํากัด
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2558
2559

สัดส่ วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100

ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
2559
2558

ค่าเผื่อการด้อยค่า
2559
2558

2559

2558

25,610
50,000
1,045,034
120,000

25,610
50,000
1,045,034
5,000

50,000
-

50,000
-

25,610
1,045,034
120,000

25,610
1,045,034
5,000

31.5 ล้านบาท
50 ล้านบาท
340 ล้านบาท
120 ล้านบาท

31.5 ล้านบาท
50 ล้านบาท
340 ล้านบาท
5 ล้านบาท

5 ล้านบาท

5 ล้านบาท

100

100

5,000

5,000

-

-

5,000

5,000

7.1 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง
82,000 เหรี ยญ
สหรัฐฯ
16.8 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
2 ล้านบาท

7.1 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง
62,000 เหรี ยญ
สหรัฐฯ
16.6 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
2 ล้านบาท

100

100

31,558

31,558

29,500

29,500

2,058

2,058

100

100

2,860

2,143

-

-

2,860

2,143

80

80

436,211

430,611

-

-

436,211

430,611

100

100

2,000

2,000

-

-

2,000

2,000

1,718,273

1,596,956

79,500

79,500

1,638,773

1,517,456
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ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
74,969
149,308
21,600
109,999
206,568
149,308

บริ ษทั
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
บริ ษทั ศูนย์พฒั นาและฝึ กอบรมบุคลากรบํารุ งราษฎร์ จํากัด
รวม

ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั เอเชีย โกลเบิล
เฮลธ์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 29.5 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ดังกล่าวมีผลขาดทุนสะสมติดต่อกันเป็ น
ระยะเวลาหลายปี
11.2 รายละเอียดของบริษทั ย่ อยซึ่งมีส่วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มอี าํ นาจควบคุมทีม่ สี าระสํ าคัญ
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2559
2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริ ษทั โซล ซี เนียร์ ส ทาวเวอร์ส
แอลแอลซี

49

49

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยสะสม
2559
2558

228,614

245,003

ขาดทุนที่แบ่งให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี
2559
2558

16,389

6,466

เงินปั นผลจ่ายให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในระหว่างปี
2559
2558

-

-

11.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษัทย่ อยที่มีส่วนได้ เสี ย ที่ไม่ มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสํ าคัญ ซึ่ ง
เป็ นข้ อมูลก่อนการตัดรายการระหว่ างกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั โซล ซี เนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียน

2559

2558

49,842
429,186
142,306

43,048
558,898
144,878
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สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั โซล ซี เนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

2559
215,647
(30,893)
(30,893)

2558
242,188
(10,445)
(10,445)

สรุ ปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั โซล ซี เนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
28,041
37,284
(13,592)
(32,610)
545
34
14,994
4,708

11.4 การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยในระหว่ างปี 2559 มีดงั นี้
11.4.1 การเพิม่ ทุนของบริษทั ย่ อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จํากัด
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
จํากัด) มี มติ อนุ ม ัติ ให้ บริ ษ ัทย่อยเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจากเดิ ม 5 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 0.5 ล้านหุ ้ น
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็ น 120 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 12 ล้านหุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้ หุ ้นละ 10
บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 11.5 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจํานวนและจ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2559 บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
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บริ ษทั เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด
เมื่ อ วัน ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2559 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ย่อ ย (บริ ษ ัท เฮลท์ ฮอไรซั น
เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด) มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 16.6 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หุ ้น สามัญ 16.6 ล้านหุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรั ฐฯ) เป็ น 16.8 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หุ ้นสามัญ 16.8 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ) โดยการออกหุ ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น 0.2 ล้านหุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ให้ แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ัท ย่อ ย
โดยบริ ษทั ฯซื้อหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวจํานวน 0.16 ล้านหุ น้ และจ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนเป็ นจํานวนเงิน
0.16 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2559
บริ ษทั ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิต้ ี จํากัด
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 มติเวียนของคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิต้ ี
จํ า กั ด ) มี มติ อนุ มั ติ ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเพิ่ มทุ น จดทะเบี ยน จากเดิ ม 62,000 เห รี ยญ สห รั ฐ ฯ
(หุ ้ น สามัญ 62,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ) เป็ น 82,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
(หุ ้น สามัญ 82,000 หุ ้น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 เหรี ยญสหรั ฐ ฯ) โดยการออกหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯซื้อ
หุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจํานวนและจ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนเป็ นจํานวนเงิน 20,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
11.4.2 การเลิกกิจการของบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอจี
เมื่ อวันที่ 24 มี นาคม 2559 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอจี (“VTL AG”) (ซึ่ งถือหุ ้นผ่านบริ ษทั ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิต้ ี จํากัด)) ได้มีมติอนุมตั ิการ
เลิกกิจการ โดย VTL AG ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2559
11.5 การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยในระหว่ างปี 2558 มีดงั นี้
11.5.1 การจัดตั้งบริษทั ย่ อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เซอร์วิสเซส จํากัด
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯจดทะเบียนจัดตั้ง บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เซอร์วิสเซส จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ของบริ ษทั ฯในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้น
สามัญ 200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนที่
ออกและชําระแล้วทั้งหมด บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเมื่ อวันที่ 18
สิ งหาคม 2558
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การลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ซึ่ งอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯดําเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ การส่ งต่อ
ผูป้ ่ วยทั้งในและนอกประเทศ
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมียนมาร์ จํากัด
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จํากัด (“BHN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ในประเทศไทยที่ บริ ษทั ฯถื อหุ ้นทั้งหมดได้รับ อนุ ญาตให้จดทะเบี ยนจัดตั้ง บริ ษทั บํารุ งราษฎร์
เมี ย นมาร์ จํา กัด (“BM”) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยแห่ ง ใหม่ ใ นประเทศเมี ย นมาร์ เป็ นการชั่ว คราว
ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 1.3 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 1,325,750 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ
1 เหรี ยญสหรั ฐฯ ซึ่ งต่ อมา BM ได้รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จ จาก The Myanmar Investment
Commission เมื่ อ วัน ที่ 25 กัน ยายน 2558 และได้ รั บ ใบสํ า คัญ รั บ รองการจัด ตั้ง บริ ษัท BM
เป็ น ก า ร ถ า ว ร จ า ก The Directorate of Investment and Company Administration เมื่ อ วั น ที่
21 ตุลาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BHN ได้ชาํ ระค่าหุ ้นสามัญแล้วจํานวน 1,060,600 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ โดย BHN ถือหุ ้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 80 ของทุนที่ออกและชําระ
แล้วทั้งหมด คิดเป็ นเงินลงทุนจํานวนเงิน 38.7 ล้านบาท
การลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ซึ่ งอนุ มตั ิ ให้ดาํ เนิ นการจัดตั้งบริ ษ ทั ย่อยแห่ งใหม่ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้บ ริ การด้านคลิ นิก
เอกชนและการตรวจวินิจฉัยโรค
11.5.2 การเรียกชําระค่ าหุ้นของบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิต้ ี จํากัด
เมื่ อวันที่ 10 มีนาคม 2558 บริ ษทั ไลฟ์ แอนด์ ลองจิ วิต้ ี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯถือหุ ้น
ทั้งหมด และจดทะเบียนในเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนและเรี ยกชําระค่าหุ น้ สามัญเพิ่มเติมเป็ นจํานวนเงิน 61,999 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน
2.1 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มเติมโดยการแปลงเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว ซึ่งเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินสกุลเงินฟรังก์สวิสจํานวน 51,000 ฟรังก์สวิส และชําระค่าหุ น้ ส่ วนที่
เหลือในวันที่ 4 มิถุนายน 2558
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริ ษทั เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ในประเทศสิ งคโปร์ที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 80 ซื้อหุ ้นสามัญเพิม่ ทุนร้อยละ 100 ในบริ ษทั บํารุ งราษฎร์
มองโกลเลี ย แอลแอลซี ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยในประเทศมองโกเลี ย เป็ นจํานวนเงิ น 60 ล้านเหรี ยญ
มองโกเลียหรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท
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12. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
12.1 รายละเอียดของบริษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั

ลักษณะ
ธุรกิจ

บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ ลงทุนใน
เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั อื่น
รวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
31.5
31.5

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558

ราคาทุน
2559

2558

1,447

1,447

236,280

234,067

1,447

1,447

236,280

234,067
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั

บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
31.5
31.5

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน
2559

2558

1,447
1,447

1,447
1,447

12.2 ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุนและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับ รู ้ ส่วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมและรับ รู ้ เงินปั นผลรั บจาก
บริ ษทั ร่ วมดังนี้

บริ ษทั
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด (เลิกกิจการเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี
2558
2559
2,213
1,841
2,213

10,674
12,515

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับในระหว่างปี
2559
2558
-

-
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12.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริษัทร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้
ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

บริ ษทั
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์
แนชัน่ แนล จํากัด (“BIL”)
บริ ษทั ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด
(“CDE”) (เลิกกิจการเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)

4.6

4.6

-

-

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
2558

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
2558

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558

รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2559
2558

755.9

754.2

5.8

11.2

10.1

13.4

-

-

-

-

-

-

7.0

5.8

-

(1.1)

เมื่ อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นของ CDE ได้มีมติ อนุ มตั ิ การเลิกกิ จการ
โดย CDE ได้จดทะเบี ยนเลิ กกิ จการกับ กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้ อยแล้วเมื่ อวันที่ 17 พฤศจิ กายน
2558 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯรับเงินคืนทุนจาก CDE เป็ นจํานวนเงิน
0.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ตดั จําหน่ ายเงิ นลงทุ นใน CDE และรับรู ้ ขาดทุ นจากการเลิ กกิ จการของ
บริ ษทั ร่ วมจํานวนเงิน 0.8 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

บริ ษทั จันทบุรีคนั ทรี คลับ จํากัด
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน
2559
2558
ร้อยละ ร้อยละ
0.1
0.5

งบการเงินรวม
2559
2558
4,500
(2,800)
1,700

4,500
(2,800)
1,700

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
4,500
(2,800)
1,700

4,500
(2,800)
1,700
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14. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
31 ธันวาคม 2559

2,863,748
754,933
3,618,681
408,644
4,027,325

สิ ทธิการเช่าที่ดิน
และส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
36,609
38
36,647
549
(232)
36,964

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง
5,965,528
33,142
(247)
366,574
19,261
6,384,258
53,283
(2,423)
200,929
(119,050)
6,516,997

อุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก
789,362
46,226
(8,266)
45,255
872,577
159,833
(30)
96,439
1,128,819

เครื่ องมือ
แพทย์
4,242,091
195,757
(105,116)
218
4,332,950
516,662
(142,464)
(1,636)
4,705,512

อุปกรณ์
โรงพยาบาล

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

1,054,466
112,339
(33,993)
1,014
5,336
1,139,162
275,259
(38,270)
26,475
(37,835)
1,364,791

602,608
19,734
(35,092)
426
587,676
18,757
(860)
12,003
(2,731)
614,845

42,769
1,046
(61)
84
43,838
2,334
(26)
(513)
45,633

643,471
306,384
(4,000)
(444,583)
54,230
64
555,566
837,729
(335,846)
24,492
(326)
1,081,615

รวม
16,240,652
1,469,561
(186,775)
(31,740)
54,230
25,427
17,571,355
2,273,050
(184,073)
24,492
(162,323)
19,522,501
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
และส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

อุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องมือ
แพทย์

อุปกรณ์
โรงพยาบาล

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

-

18,696
694

1,976,763
356,090

262,313
72,770

2,841,577
407,990

782,843
93,596

374,962
42,400

34,809
2,872

-

6,291,963
976,412

-

5

(247)
1,771

(8,055)
-

(104,093)
211

(29,144)
2,955

(32,981)
233

(61)
35

-

(174,581)
5,210

31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

19,395
4,586

2,334,377
451,087

327,028
98,070

3,145,685
384,550

850,250
72,921

384,614
47,292

37,655
2,711

-

7,099,004
1,061,217

-

(42)

31 ธันวาคม 2559
ค่าเผื่อการด้ อยค่า
1 มกราคม 2558
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558

-

23,939

(2,447)
(12,546)
2,770,471

(30)
(8)
425,060

(140,393)
(1,742)
3,388,100

(38,053)
(19,423)
865,695

(480)
(1,570)
429,856

(26)
(232)
40,108

-

(181,429)
(35,563)
7,943,229

-

-

-

-

-

239
239
239

-

-

-

239
239
239

3,618,681

17,252

4,049,881

545,549

1,187,265

288,673

203,062

6,183

555,566

10,472,112

31 ธันวาคม 2559

4,027,325

13,025

3,746,526

703,759

1,317,412

498,857

184,989

5,525

1,081,615

11,579,033

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2558 (จํานวน 759 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

976,412

2559 (จํานวน 802 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

1,061,217

26

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
31 ธันวาคม 2559

1,818,714
754,933
2,573,647
408,644
2,982,291

สิ ทธิการเช่าที่ดิน
และส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
16,192
16,192
383
16,575

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง
4,729,779
27,280
(247)
366,574
5,123,386
25,378
(2,423)
194,067
5,340,408

อุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก
764,372
46,226
(8,266)
45,255
847,587
159,017
(30)
96,439
1,103,013

เครื่ องมือ
แพทย์
3,648,469
194,323
(108,256)
3,734,536
468,409
(148,387)
4,054,558

อุปกรณ์
โรงพยาบาล
774,255
73,981
(30,611)
1,014
818,639
258,194
(34,327)
26,475
1,068,981

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง
468,414
19,119
(35,092)
452,441
15,043
(860)
12,003
478,627

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

17,918
1,046
(61)
18,903
2,334
(26)
21,211

641,601
295,530
(444,583)
54,230
546,778
837,694
(328,984)
24,492
1,079,980

รวม
12,879,714
1,412,438
(182,533)
(31,740)
54,230
14,132,109
2,175,096
(186,053)
24,492
16,145,644
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
และส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2559
ค่าเผื่อการด้ อยค่า
1 มกราคม 2558
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

อุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก

เครื่ องมือ
แพทย์

อุปกรณ์
โรงพยาบาล

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

-

11,279
585

1,219,797
340,166

229,432
72,770

2,301,537
406,941

536,012
69,585

269,598
41,113

11,778
2,630

-

4,579,433
933,790

-

11,864
4,463

(247)
1,559,716
430,610

(8,055)
294,147
97,811

(104,733)
2,603,745
378,899

(27,230)
578,367
48,254

(32,981)
277,730
45,535

(61)
14,347
2,482

-

(173,307)
5,339,916
1,008,054

-

16,327

(2,447)
1,987,879

(30)
391,928

(145,989)
2,836,655

(35,046)
591,575

(480)
322,785

(26)
16,803

-

(184,018)
6,163,952

-

-

-

-

-

-

239
239
239

-

-

239
239
239

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558

2,573,647

4,328

3,563,670

553,440

1,130,791

240,033

174,711

4,556

546,778

8,791,954

31 ธันวาคม 2559

2,982,291

248

3,352,529

711,085

1,217,903

477,167

155,842

4,408

1,079,980

9,981,453

ค่าเสื่ อมราคาสํ าหรั บปี
2558 (จํานวน 735 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

933,790

2559 (จํานวน 770 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

1,008,054
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลือของที่ดิน งานระหว่างก่อสร้ างอาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคารโรงพยาบาลเป็ นจํานวนเงิน 1,414 ล้านบาท (2558: 1,129 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้
ใช้เงินที่ ได้รับจากการออกหุ ้นกูร้ ะยะยาวเพื่อใช้ในการซื้ อและก่อสร้ าง ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯได้ร วมต้น ทุ น การกู้ยืม เข้าเป็ นราคาทุ น ของสิ นทรั พ ย์จ าํ นวนเงิ น 24
ล้านบาท (2558: 54 ล้านบาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุ นในอัตราร้อยละ 4.87 ต่อปี
และ 4.78 ต่อปี (2558: ร้อยละ 4.87 ต่อปี )
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ าคารและอุ ป กรณ์ จ าํ นวนหนึ่ ง ซึ่ งตัด ค่ า เสื่ อ มราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน
เงิ น 2,350 ล้านบาท (2558: 1,751 ล้านบาท) (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 2,312 ล้านบาท 2558: 1,715
ล้านบาท)
15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้ อเพิม่
โอนจากสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
รับรู ้กาํ ไรจากการขายในอดีต
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

1,046,773
42,621
31,740
9
1,121,143
229,116
61
(99)
1,350,221

1,080,603
41,182
31,740
1,153,525
225,583
61
1,379,169

530,197
68,332
(11,019)
14
587,524
77,469
(52)
664,941

554,692
67,964
622,656
76,871
699,527
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งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ค่าเผื่อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2558
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558

370,233
370,233
370,233

370,233
370,233
370,233

163,386

160,636

31 ธันวาคม 2559

315,047

309,409

16. ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมเป็ นผลจากการที่ เมื่ อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริ ษทั เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
พีทีอี ลิมิเตด (“HHE”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่ บริ ษทั ฯถือหุ ้นร้อยละ 80 ซื้ อหุ ้นสามัญ
ร้ อ ยละ 100 ในบริ ษ ทั บํารุ งราษฎร์ มองโกลเลี ย แอลแอลซี (“BML”) โดย BML ถื อหุ ้น สามัญ
ร้ อยละ 51 ในบริ ษทั โซล ซี เนี ยร์ ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (“SST”) ซึ่ ง ดําเนิ นกิ จการโรงพยาบาล
อูลานบาตอร์ ซองโด ในประเทศมองโกเลีย ราคาซื้ อส่ วนที่เกินกว่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิที่ได้รับ
ได้ถูกปั นส่ วนเป็ นค่าความนิ ยม จํานวนค่าความนิ ยมคิดเป็ นจํานวนเงิ น 3.4 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ
โดยหลักประกอบด้วยส่ วนของพลังจากการรวมกัน (Synergy) จากการขยายฐานลูกค้า
การเปลี่ ยนแปลงในบัญ ชี ค่ า ความนิ ย มเกิ ด จากผลต่ า งของอัต ราแลกเปลี่ ย นจากการแปลงค่ า
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้งานก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2559
735,780
754,355
101,869
52,671
23,018
37,965
875,614
830,044

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
715,629
732,435
101,869
52,671
19,986
16,581
32,026
18,810
869,510
820,497
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18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายแก่ กจิ การทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2559
-

งบการเงินรวม
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
19,073
181
395
19,649

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
19,073
181
395
19,649

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นเงินกูย้ ืมที่บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมียนมาร์ จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญากูเ้ งิ นกับผูถ้ ือหุ ้นอื่นในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมี กาํ หนด
ชําระคืนเมื่อทวงถาม เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี อ้างอิงจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งแต่ไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ ยเป็ น
รายปี เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นอื่นยังไม่มีแผนที่จะเรี ยกชําระคืนเงินกูย้ ืมในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น เงินกูย้ มื
ดังกล่าวจึงจัดประเภทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
19. หุ้นกู้ระยะยาว
ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 มี มติ อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯออกและ
เสนอขายหุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันไม่ดอ้ ยสิ ทธิสกุลเงินบาท โดยมีจาํ นวนเงินต้นรวมกันไม่เกิน 7,000
ล้านบาท อายุของหุน้ กูไ้ ม่เกิน 10 ปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หุน้ กูร้ ะยะยาวแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ชุดที่
1

2

3

วันที่ครบกําหนด
ไถ่ถอน
ทั้งจํานวนในวันที่
20 ธันวาคม 2559
(5 ปี )
ทั้งจํานวนในวันที่
20 ธันวาคม 2561
(7 ปี )
ทั้งจํานวนในวันที่
20 ธันวาคม 2564
(10 ปี )

มูลค่าตราไว้
กําหนดชําระ
จํานวนหน่วย ต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
(พันหน่วย)
(บาท)
(ร้อยละต่อปี )
1,500
1,000
4.13
ทุกงวดครึ่ งปี

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
2559
2558
-

1,500,000

1,000

1,000

4.59

ทุกงวดครึ่ งปี

1,000,000

1,000,000

2,500

1,000

4.97

ทุกงวดครึ่ งปี

2,500,000

2,500,000

3,500,000
(15,459)
3,484,541
3,484,541

5,000,000
(21,845)
4,978,155
(1,497,145)
3,481,010

รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กูร้ ะยะยาว - สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี

หุน้ กูร้ ะยะยาวเป็ นหุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันไม่ดอ้ ยสิ ทธิสกุลเงินบาทและมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ บริ ษทั ฯมี ขอ้ จํากัดที่ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ รวมทั้งการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน ซึ่งรวมถึง
ก)
ข)

ดํารงอัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) ไม่เกิน 1.75 ต่อ 1
ดํารงอัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 3.25 ต่อ 1

20. วงเงินกู้ยืมทีย่ งั ไม่ ได้ เบิกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มี วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นที่ ยงั มิได้เบิ กใช้เป็ นจํานวนเงิน 2,310
ล้านบาท (2558: 3,310 ล้านบาท)
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21. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรหรื อขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ส่ วนที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

เงินชดเชย
เมื่อออกจากงาน
2559
2558
440,617
379,874

งบการเงินรวม
โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
2559
2558
36,077
30,455

รวม
2559
476,694

2558
410,329

68,316
10,993

55,822
10,969

6,540
889

5,641
915

74,856
11,882

61,463
11,884

3,904

-

(3,907)

2,707

(3)

2,707

-

94

-

-

-

94

(7,979)

16,967

-

-

(7,979)

16,967

(13,084)
(45,640)
457,127

16,546
(39,655)
440,617

(4,210)
35,389

(3,641)
36,077

(13,084)
(49,850)
492,516

16,546
(43,296)
476,694
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(หน่วย: พันบาท)

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรหรื อขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ส่ วนที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

เงินชดเชย
เมื่อออกจากงาน
2559
2558
375,447
433,341

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
2559
2558
35,648
30,072

รวม
2559
468,989

2558
405,519

66,339
10,826

54,862
10,807

6,307
876

5,573
902

72,646
11,702

60,435
11,709

3,875

-

(3,704)

2,723

171

2,723

(7,548)

16,271

-

-

(7,548)

16,271

(11,532)
(44,430)
450,871

15,566
(39,612)
433,341

(4,196)
34,931

(3,622)
35,648

(11,532)
(48,626)
485,802

15,566
(43,234)
468,989

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุน

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2558
2559
50,729
41,318
34,736
36,006
76,054
86,735

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
50,729
41,318
33,790
33,549
84,519
74,867
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กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 54 ล้า นบาท (2558: 57 ล้า นบาท) (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ: 54 ล้า นบาท 2558: 57
ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 6 - 24 ปี (2558: 19 - 24 ปี ) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22 ปี 2558:
22 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

2559
2.4 - 3.2
5.0
0.0 - 18.0

2558
2.0 - 2.8
5.0
0.0 - 18.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.8
2.6
5.0
5.0
0.0 - 14.0
0.0 - 14.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1
(46.7)
54.9
45.0
(39.0)
(49.9)
31.9

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1
(45.6)
53.7
43.9
(38.1)
(48.8)
31.5

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1
(44.2)
52.1
42.6
(36.9)
(47.1)
30.6

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1
(43.3)
51.1
41.7
(36.1)
(46.1)
30.2
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22. หุ้นกู้แปลงสภาพทีถ่ ือเป็ นตราสารทุน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
ก) หุ ้ น กู้แ ปลงสภาพมี ป ระกัน บางส่ ว นจํานวน 300 ล้านบาท ระยะเวลาชํา ระคื น 12 ปี อัต รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี ในปี ที่ 1 - 4 ร้อยละ 5 ต่อปี ในปี ที่ 5 - 8 และร้อยละ 10 ต่อปี ในปี ที่ 9 - 12
จ่ า ยชําระทุ ก 6 เดื อ น โดยมี ร าคาแปลงสภาพ ณ ปั จ จุ บ ัน เท่ า กับ 4.55 บาทต่ อ 1 หุ ้ น สามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ กูม้ ีสิทธิ เลือกแปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญได้ตลอดอายุหุน้ กู้ หุ น้ กูม้ ีหลักประกันเป็ นที่ดิน
ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนการจดจํานองที่ดินแล้ว
ข) หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพมี ประกันบางส่ วนจํานวน 250 ล้านบาท (ภายหลังการใช้สิทธิ แปลงสภาพ
จํา นวน 750 ล้า นบาท ในปี 2546) ระยะเวลาชํา ระคื น 12 ปี อัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 1 ต่ อ ปี
จ่ายชําระทุก 6 เดือน โดยมีราคาแปลงสภาพ ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 3.50 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ ผูถ้ ือ
หุ น้ กูม้ ีสิทธิเลือกแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ตลอดอายุหุน้ กู้ หุ น้ กูม้ ีหลักประกันเป็ นที่ดินของ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนการจดจํานองที่ดินแล้ว
เมื่ อวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2543 ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น กูแ้ ละเมื่ อวัน ที่ 24 พฤศจิ กายน 2543 ที่ ประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของ
ผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ โดยให้สิทธิ บริ ษทั ฯเลือกที่จะไถ่ถอนหุ ้นกูห้ รื อแปลงสภาพ
หุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญเมื่อครบกําหนด
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ละเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละ
ผูถ้ ื อหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ โดยให้ขยายระยะเวลาหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพออกไปอี ก 5 ปี ครบกําหนดวันที่
23 สิ งหาคม 2560 และให้หลักประกันสิ้ นสุ ดระยะเวลาเท่าเดิมคือวันที่ 23 สิ งหาคม 2555
เมื่ อวัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2558 ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น กู้แ ละเมื่ อ วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2558 ที่ ป ระชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของ
ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยให้ขยายระยะเวลาหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพออกไปอีก 10 ปี ครบ
กําหนดวันที่ 23 สิ งหาคม 2570 และให้ยกเลิกการแต่ งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้แปลงสภาพ เนื่ องจาก
หลักประกันหุ ้นกู้แปลงสภาพนี้ ได้ถู กไถ่ถอนหมดแล้ว รวมถึ งการเปลี่ ยนชื่ อ หุ ้นกู้แปลงสภาพ
บํารุ งราษฎร์ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับวันที่ครบกําหนดอายุไถ่ถอนใหม่ของ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพและการที่หลักประกันหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้ถูกไถ่ถอนหมดแล้ว
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ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงิน” การให้สิทธิ บริ ษทั ฯเป็ นผูเ้ ลือกที่จะไถ่ถอนหุ ้นกูห้ รื อแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นสามัญ
เมื่อครบกําหนดและจํานวนตราสารทุนที่บริ ษทั ฯต้องส่ งมอบจะไม่เปลี่ยนแปลงตามมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนนั้น (เนื่ องจากบริ ษทั ฯกําหนดราคาแปลงสภาพที่แน่นอนไว้แล้ว) ทําให้หุ้นกูแ้ ปลง
สภาพดังกล่าวไม่อยูภ่ ายใต้คาํ จํากัดความของหนี้สินทางการเงินและถือเป็ นตราสารทุน นอกจากนี้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯมี ความตั้งใจที่ จะเลื อกใช้สิท ธิ แปลงสภาพหุ ้นกู้เป็ นหุ ้นสามัญ เมื่ อครบ
กําหนด ดังนั้น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวทั้งจํานวนจึ งได้แสดงรวมอยู่ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ และดอกเบี้ยในอนาคตของหุน้ กูด้ งั กล่าวจะบันทึกหักกับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรง
บริ ษทั ฯได้สํารองหุ ้น สามัญ ไว้เพื่อรองรั บ การใช้สิ ทธิ แปลงสภาพหุ ้นกู้ดงั กล่ าวข้างต้น จํานวน
178,571,433 หุน้
ดอกเบี้ ยจ่ายสําหรับปี 2559 ของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพมี จาํ นวนเงิน 33 ล้านบาท (2558: 33 ล้านบาท)
โดยดอกเบี้ยดังกล่าวบันทึกเป็ นส่ วนที่นาํ ไปลดกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
23. ทุนเรื อนหุ้น
ผูถ้ ื อ หุ ้ น บุ ริม สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ เท่ าเที ย มกับ หุ ้ น สามัญ ยกเว้น สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผลก่ อ นในอัต รา
ร้อยละ 15 ของทุนที่เป็ นหุน้ บุริมสิ ทธิ หุน้ บุริมสิ ทธิดงั กล่าวสามารถแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้
ในไตรมาสที่ ห นึ่ งของปี 2559 มี ผู ้ถื อ หุ ้ น บุ ริ มสิ ทธิ จ ํา นวน 20,000 หุ ้ น (2558: 25,000 หุ ้ น )
ขอแปลงหุ ้ น บุ ริม สิ ท ธิ เป็ นหุ ้ น สามัญ ในอัต รา 1 หุ ้ น บุ ริม สิ ท ธิ ต่ อ 1 หุ ้ น สามัญ โดยบริ ษ ัท ฯได้
ดํา เนิ น การจดทะเบี ย นการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วกับ กระทรวงพาณิ ช ย์เรี ย บร้ อ ยแล้ว เมื่ อ วัน ที่
8 มีนาคม 2559
24. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่ สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผล ในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯได้
จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2558
2559
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าธรรมเนียมแพทย์จ่าย
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการลดทุนและเลิกกิจการของบริ ษทั ร่ วม
ค่าเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
ดําเนินงาน
ค่าบํารุ งรักษาอาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,093,556
3,890,375
1,061,183
77,503
-

3,256,712
3,876,569
976,412
68,332
-

2,987,594
3,847,266
1,008,054
76,871
-

3,081,219
3,841,544
933,790
67,964
29,500
817

92,125
316,530
260,939
2,848,793

77,908
308,545
255,174
2,961,992

80,772
315,707
244,593
2,795,397

75,469
294,227
245,715
2,836,084

26. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

832,599

831,141

812,306

811,748

(58,752)
773,847

(7,822)
823,319

(58,714)
753,592

(10,402)
801,346
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(6,452)
(6,452)

3,970
3,970

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,816
3,816

(6,367)
(6,367)

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
(ก่อนตัดรายการระหว่างกัน)
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2558
2559
4,250,839
4,377,878

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
4,424,626
4,212,552

ร้อยละ 10
และ 20

ร้อยละ 10
และ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

916,438

871,404

884,925

842,510

(59,186)
8,003
(97,670)
6,262
(142,591)
773,847

(41,417)
15,030
(37,344)
15,646
(48,085)
823,319

(41,314)
7,921
(97,671)
(269)
(131,333)
753,592

(29,861)
15,092
(37,344)
10,949
(41,164)
801,346
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2559
2558
2559
2558
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

46,854
10
5,900
81,601
6,651
107,196
4,486
252,698

23,756
45
5,900
55,924
5,992
103,020
2,737
197,374

46,854
5,900
81,601
6,610
106,845
247,810

23,756
5,900
55,924
5,944
102,666
194,190

(3,092)
(1,819)
(4,911)
247,787

(4,369)
(4,369)
193,005

(3,092)
(3,092)
244,718

(4,369)
(4,369)
189,821

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวนเงิน 37 ล้านบาท (2558:
46 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ย่อยไม่ ได้บนั ทึ กสิ นทรั พย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี เนื่ องจากบริ ษทั ย่อย
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีมา
ใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุ นทางภาษี ที่ ยงั ไม่ ได้ใช้มีจ าํ นวนเงิ น 37 ล้านบาท ซึ่ งจะทยอยสิ้ น สุ ดระยะเวลาการให้
ประโยชน์ภายในปี 2560 ถึง 2563
27. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่าง
ปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วัน
ออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
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กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดแสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
จํานวนหุ น้ สามัญ
กําไรสําหรับปี

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

กําไรต่อหุน้

2558

2559

2558

2559

2558

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุน้ )

(พันหุ น้ )

(บาท)

(บาท)

3,626,174

3,435,834

728,642

728,621

4.98

4.72

-

-

1,410
137,363

1,431
137,363

3,626,174

3,435,834

867,415

867,415

4.18

3.96

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
หุน้ บุริมสิ ทธิแปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุ น้ สามัญ
กําไรสําหรับปี

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
หุน้ บุริมสิ ทธิแปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

กําไรต่อหุน้

2559

2558

2559

2558

2559

2558

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุ น้ )

(พันหุ น้ )

(บาท)

(บาท)

3,671,034

3,411,206

728,642

728,621

5.04

4.68

-

-

1,410
137,363

1,431
137,363

3,671,034

3,411,206

867,415

867,415

4.23

3.93

28. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ ผูม้ ี อาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในส่ ว นงานดํา เนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส่ ว นงานเดี ย ว คื อ ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุ ขภาพ และดําเนินธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์หลักคือประเทศไทย ส่ วนการ
ดําเนินธุรกิจในต่างประเทศมีจาํ นวนที่ไม่เป็ นสาระสําคัญ กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
ที่ ใ ช้ ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานในงบการเงิ น ดัง นั้ น รายได้ กํา ไรจาก
การดํา เนิ น งาน และสิ น ทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นการรายงานตามส่ ว นงาน
ดําเนินงานแล้ว
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ในปี 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10
ของรายได้ของกลุ่มบริ ษทั
29. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุ น
สํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ
5 - 15 ของเงิ นเดื อนและเงิ นที่ กลุ่ ม บริ ษ ทั จ่ ายสมทบให้เป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 5 - 7 ของ
เงินเดือนพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบของกองทุ นฯ ในระหว่างปี
2559 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวนเงิน 72 ล้านบาท (2558: 67 ล้านบาท)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 70 ล้านบาท 2558: 65 ล้านบาท)
30. เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผล

อนุมตั ิจ่าย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2558 ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2558
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558

เงินปั นผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

เงินปั นผลประจําปี 2557

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2559 ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2559

912,557

1.25

656,668
1,569,225

0.90

1,058,340

1.45

693,524
1,751,864

0.95

เงินปั นผลประจําปี 2558

31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
31.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน ดังนี้

รายละเอียดภาระผูกพัน
1) สัญญาออกแบบและปรับปรุ งอาคาร
2) การซื้ อเครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพยาบาล
3) สัญญาซื้ อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

งบการเงินรวม
2559
2558
691
146
104
177
368
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
689
144
100
176
368
-
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31.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคาร พื้นที่อาคารสํานักงาน
รถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริ การระยะยาว อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี จาํ นวนเงิ น ขั้นตํ่าที่ ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้ น
ภายใต้สญ
ั ญาข้างต้น ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียดภาระผูกพัน
1) ค่าเช่าที่ดินหอพักพยาบาล (สามารถต่ออายุสญ
ั ญา
ได้อีก 30 ปี )
2) ค่าเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน
3) ค่าบํารุ งรักษาอุปกรณ์การแพทย์
4) ค่าเช่าและค่าบํารุ งรักษารถยนต์
5) ค่าบริ ก ารข้อมูล การรั ก ษาทางการแพทย์ในระบบ
คอมพิวเตอร์และค่าบํารุ งรักษา
6) ค่าบริ การบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์

1 ปี

งบการเงินรวม
จ่ายชําระภายใน
1 ถึง 5 ปี
2559 2558

มากกว่า 5 ปี
2559 2558

2559

2558

1
24
167
13

2
32
136
11

4
1
214
25

7
33
100
16

1
4
-

2
-

42
7

41
-

230
61

218
-

-

-

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียดภาระผูกพัน
1) ค่าเช่าที่ดินหอพักพยาบาล (สามารถต่ออายุสญ
ั ญา
ได้อีก 30 ปี )
2) ค่าเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน
3) ค่าบํารุ งรักษาอุปกรณ์การแพทย์
4) ค่าเช่าและค่าบํารุ งรักษารถยนต์
5) ค่าบริ ก ารข้อมูล การรั ก ษาทางการแพทย์ในระบบ
คอมพิวเตอร์
6) ค่าบริ การบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
2559 2558 2559 2558 2559 2558
1
24
157
12

2
32
128
10

4
204
22

7
33
64
15

1
4
-

2
-

42
6

39
-

230
59

213
-

-

-
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31.3 ภาระผูกพันจากสั ญญาอื่น
บริ ษทั ฯทําสัญญาการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์กบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ง สัญญามีกาํ หนดเวลา
7 ปี (ครบกําหนดปี 2564) ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริ ษทั ฯต้องซื้ อเวชภัณฑ์และบริ การที่ ใช้กบั
อุปกรณ์ ดงั กล่าวตลอดอายุของสัญญาตามราคาที่ ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า
เวชภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ บ ริ ษ ัท ฯต้อ งซื้ อ ตามสั ญ ญาคงเหลื อ เป็ นจํา นวนเงิ น ขั้น ตํ่า ประมาณ 159
ล้านบาท (2558: 239 ล้านบาท)
31.4 ภาระผูกพันเกีย่ วกับเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯมี ภ าระผูก พัน เกี่ ย วกับ ส่ ว นของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยใน
ต่างประเทศ (บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จํากัด) ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระเป็ นจํานวนเงิน 2.34 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง (2558: 2.34 ล้านเหรี ยญฮ่องกง)
31.5 การคํา้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯมี ห นังสื อ คํ้าประกัน ที่ อ อกโดยธนาคารในนามของบริ ษ ัท ฯ
เหลืออยู่เป็ นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท (2558: 28 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจ เช่น การจ่ายค่าสาธารณูปโภคและการเช่าสถานที่ เป็ นต้น
31.6 หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสั ญญาเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
บริ ษทั เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด (“HHE”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่
บริ ษทั ฯถือหุ ้นร้อยละ 80 มีหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นตามสัญญา Share Sales and Purchase Agreement
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 เพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (“BML”)
และบริ ษทั โซล ซี เนี ยร์ ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (“SST”) โดยผูข้ ายได้สิทธิ ในการรับสิ่ งตอบแทน
เพิ่มเติมในรู ปแบบของการจ่ายเงินเพิ่มในอนาคต (Earn-out payments) ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ผลสะสมของ
กํา ไรสุ ท ธิ ต ามเป้ าหมายถึ งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 เป็ นจํา นวนเงิ น สู ง สุ ด 10,966 ล้านเหรี ย ญ
มองโกเลีย หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 158 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั ได้ทบทวนและประเมินความเป็ นไปได้ที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายชําระเงินเพิ่มดังกล่าว
โดยพิจารณาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดําเนิ นงานและประมาณการผลการดําเนิ นงานของ
SST สําหรับปี 2557 ถึง 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ประมาณการว่าไม่มี
ภาระที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มดังกล่าว
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32. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุน้ กู้
- 3,780,717
3,780,717
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุน้ กู้
- 5,232,275
5,232,275
33. เครื่ องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เงินให้กูย้ ืมระยะยาว เงินกูย้ มื ระยะยาว และ
หุ ้นกูร้ ะยะยาว กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
ในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หาร
ควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมาะสม
ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้
กลุ่มบริ ษทั มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจ
ต้องสู ญ เสี ยจากการให้สิน เชื่ อคื อมู ลค่ าตามบัญ ชี ของลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่ นที่ แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ยที่ สําคัญ อัน เกี่ ยวเนื่ อ งกับ เงิ นฝากธนาคาร เงิ น ลงทุ น
ระยะสั้น เงิ น ให้กู้ยืมระยะยาว เงิ นกู้ยืมระยะยาว และหุ ้นกูร้ ะยะยาวที่ มีดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม
บริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ สํา คัญ สามารถจัด ตามประเภทอัต ราดอกเบี้ ย และสํ า หรั บ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรื อวันที่มี
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี
1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กูร้ ะยะยาว

1,063
1,523
-

-

-

4,017
-

74
1,695

5,154
1,523
1,695

0.05 - 3.60
1.58 - 1.65

2,586

-

-

4,017

1,769

8,372

-

-

-

-

876
597

876
597

-

-

176

-

-

9

185

1.38

-

19
3,485

-

-

-

19
3,485

1.38
4.59 และ 4.97

-

3,680

-

-

1,482

5,162
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี
1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กูร้ ะยะยาว

1,022
1,509
-

-

-

3,902
-

15
1,692

4,939
1,509
1,692

0.05 - 1.53
1.58
-

2,531

-

-

3,902

1,707

8,140

-

-

-

-

870
590

870
590

-

-

176
3,485

-

-

9
-

185
3,485

1.38
4.59 และ 4.97

-

3,661

-

-

1,469

5,130
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี
1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กูร้ ะยะยาว

3,986
2,306
-

-

-

995
-

73
2,318

5,054
2,306
2,318

0.05 - 3.60
1.90 - 2.00
-

6,292

-

-

995

2,391

9,678

-

-

-

-

830
713

830
713

-

1,497

176
996

2,485

-

7
-

183
4,978

1.38
4.13 - 4.97

1,497

1,172

2,485

-

1,550

6,704
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี
1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่และดอกเบี้ย
ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กูร้ ะยะยาว

3,897
2,302
-

-

-

908
-

13
2,328

4,818
2,302
2,328

0.05 - 1.85
1.90 - 2.00
-

-

9

-

-

-

9

6,199

9

-

908

2,341

9,457

-

-

-

-

820
708

820
708

-

1,497

176
996

2,485

-

7
-

183
4,978

1.38
4.13 - 4.97

1,497

1,172

2,485

-

1,535

6,689

1.38

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยคงที่ อนั
เกี่ยวเนื่ องกับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ ถือเป็ นตราสารทุนจํานวนเงิน 550 ล้านบาท ครบกําหนดชําระปี
2570 มีอตั ราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และร้อยละ 10 ต่อปี ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 22
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯไม่ ได้ท าํ สัญ ญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าเพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการบริ ห าร
ความเสี่ ยงเนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯเห็ นว่าความเสี่ ยงดังกล่ าวอยู่ในระดับ ตํ่า กลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ มีน โยบาย
ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการ
เงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศในจํานวนเงินที่ไม่เป็ นสาระสําคัญ
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33.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เที ยบเท่ าเงิ น สด เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ลูก หนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่ น เงิ นให้ กูย้ ืมระยะยาวและ
เงินกูย้ ืมระยะยาว เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่ าย แสดงมู ลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) หุ ้นกูร้ ะยะยาวแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย โดยใช้
ราคาปิ ด ณ วันที่รายงาน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นและมีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึ งประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับหุ ้นกูร้ ะยะยาวซึ่ งมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนเงิน 3,485 ล้านบาท (2558:
4,978 ล้านบาท) และมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงิน 3,781 ล้านบาท (2558: 5,323 ล้านบาท)
34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่ สําคัญของกลุ่ มบริ ษทั คื อ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทุ นที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษ ทั มี อตั ราส่ วนหนี้ สินต่ อทุ นเท่ ากับ 0.44:1 (2558: 0.63:1)
และเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.45:1 (2558: 0.66:1)
35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
35.1 เมื่ อวันที่ 20 มกราคม 2560 บริ ษทั ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิต้ ี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯถือหุ ้น
ทั้งหมด และจดทะเบียนในเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าซื้ อหุน้ ของ
อิ น โนไวทัล อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล เอจี ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ที่ จ ัด ตั้ง ในสมาพัน ธรั ฐ สวิ ส ในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 49 เป็ นจํานวนเงิน 49,000 ฟรังก์สวิส (หุ ้นสามัญ 490 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 ฟรังก์สวิส)
ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ัท ดังกล่าวคื อผลิ ตและจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ ม ประเภทวิต ามิ น และ
บริ การหลังการขาย
การลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
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35.2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ในเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
จากกําไรของปี 2559 ในอัต ราหุ ้ นละ 2.5 บาท รวมเป็ นเงิ น 1,825.1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.95 บาท รวมเป็ นเงิน 693.5 ล้านบาท เมื่อวันที่
26 สิ งหาคม 2559 คงเหลือเป็ นเงิ นปั นผลที่ จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ ้นละ 1.55 บาท รวมเป็ นเงิ น
1,131.6 ล้านบาท เงิ นปั นผลนี้ จะจ่ ายและบันทึ กบัญชี ภายหลังจากได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงวดปัจจุบนั ดังต่อไปนี้

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

งบการเงินรวม
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
10,484,365
10,396,068
3,020,247
3,108,544

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
10,203,096
10,114,800
2,946,587
3,034,883

การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ได้รายงาน
ไว้
37. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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