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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เรื่อง                 
งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า   

ขอบเขตการสอบทาน 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ี
มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อม่ันว่าจะพบเรื่องที่มี
นัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลท่ีสอบทานได้ 

ข้อสรุป 

 ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ 
 

 ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช 
จ า กัด  (มหาชน ) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและเสนอรายงานไว้อย่ างไม่มี เ ง่ือนไขตามรายงานลงวันที่                              
24 กุมภาพันธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน
ดังกล่าว ข้าพเจา้ไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันที่ในรายงานน้ัน  
   
 

 
 (นายอภิรักษ์    อติอนุวรรตน์) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 

11 พฤษภาคม 2555              



 บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย์
หนว่ย : พันบาท

ณ 31 มีนาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2554
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 212,984                  150,490                    
เงินลงทนุชั่วคราว

หลักทรัพย์เพ่ือค้า 6.1 1,682                      1,346                        
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 7 84,057                    77,575                      
สินค้าคงเหลือ 31,548                    32,661                      
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 11,982                    8,020                        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ 3,605                      3,066                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 15,587                    11,086                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 345,858                  273,158                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุระยะยาว

หลักทรัพย์เผ่ือขาย 6.2 2,864                      2,254                        
เงินฝากประจ าธนาคาร 8 2,437                      2,434                        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 922,411                  923,873                    
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบญัชี 26,470                    28,995                      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,182                    11,485                      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 965,364                  969,041                    

รวมสินทรัพย์ 1,311,222               1,242,199                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตรวจสอบแล้ว



                              บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
                              งบแสดงฐานะการเงิน

                              หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนว่ย : พันบาท
ณ 31 มีนาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2554
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 9 128,916                  125,696                    
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 7,881                      19,463                      
เงินปนัผลค้างจ่าย 97,760                    -                           
ภาษีเงินได้นติิบคุคลค้างจ่าย 53,431                    37,399                      
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,282                      4,242                        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 291,270                  186,800                    

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 26,676                    25,294                      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 26,676                    25,294                      
รวมหนี้สิน 317,946                  212,094                    

ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบยีน 
หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 160,000                  160,000                    

ทนุที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 160,000                  160,000                    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 172,000                  172,000                    

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 10 16,000                    16,000                      
ยังไม่ได้จัดสรร 642,632                  680,253                    

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 2,644                      1,852                        
รวมส่วนของเจ้าของ 993,276                  1,030,105                 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,311,222               1,242,199                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตรวจสอบแล้ว



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 2555 2554
รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 399,036                  329,842                    
รายได้อ่ืน 4,344                      3,001                        

รวมรายได้ 403,380                  332,843                    

ค่าใช้จ่าย 12
ต้นทนุในการรักษาพยาบาล 270,182                  230,220                    
ค่าใช้จ่ายในการขาย 6,449                      2,463                        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 47,961                    46,664                      
ค่าตอบแทนกรรมการ 11 549                         562                           

รวมค่าใช้จ่าย 325,141                  279,909                    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 78,239                    52,934                      
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13 18,100                    16,434                      
ก าไรส าหรับงวด 60,139                    36,500                      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 792                         100                           
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 792                         100                           
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 60,931                    36,600                      

ก าไรต่อหุ้น (บาท)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 3.76                        2.28                          

จ านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น  16,000,000 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

หนว่ย : พันบาท
ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเปน็บาท



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หน่วย : พันบาท
ทุนที่ออก ส่วนเกิน องค์ประก รวม
และ มูลค่า อ่ืนของส่วน ส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้น ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ของเจ้าของ เจ้าของ
ตามกฎหมาย จัดสรร ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน
เงินลงทุน

หมายเหตุ เผ่ือขาย

ปี 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 160,000                 172,000                   16,000   680,253  1,852     1,030,105          
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                          -         60,139    792        60,931               
เงินปันผลจ่าย 11 -                        -                          -         (97,760)   -         (97,760)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 160,000                 172,000                   16,000   642,632  2,644     993,276             

ปี 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 160,000                 172,000                   16,000   655,033  1,394     1,004,427          
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี 3 -                        -                          -         (20,671)   -         (20,671)              
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 160,000                 172,000                   16,000   634,362  1,394     983,756             
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                          -         36,500    100        36,600               
เงินปันผลจ่าย 11 -                        -                          -         (116,800) -         (116,800)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 160,000                 172,000                   16,000   554,062  1,494     903,556             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

ก าไรสะสม



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแลว้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
หน่วย : พันบาท

2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 78,239        52,934                   
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 24,024        20,686                   
ระบบคุณภาพตัดจ าหน่าย 293             -                         
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 2,926          2,726                     
(ก าไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงของหลักทรัพย์เพ่ือค้า (336)           37                          
ขาดทุนที่เกิดขึน้จริงจากการขายหลักทรัพย์เผ่ือขาย 132             -                         
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (34)             1,155                     
หนี้สูญ -             5                            
หนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึน้(ลดลง) (391)           969                        
เงินปันผลรับ (81)             (56)                         
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,382          1,090                     

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 106,154      79,546                   

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (6,091)        13,412                   
สินค้าคงเหลือ 1,113          2,375                     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (4,420)        (178)                       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 10               (469)                       

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 3,220          255                        
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (16,527)      (1,976)                    
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (960)           (1,057)                    

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 82,499        91,908                   
จ่ายภาษีเงินได้ (2,068)        (2,024)                    

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 80,431        89,884                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแลว้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
หน่วย : พันบาท

2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพ่ิม (17,659)      (32,156)                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 76               404                        
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผ่ือขาย 50               -                         
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (401)           (572)                       
เงินฝากประจ าธนาคารเพ่ิมขึน้ (3)               (2)                           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (17,937)      (32,326)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 62,494        57,558                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 150,490      151,558                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 212,984      209,116                 

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใชเ่งินสด ประกอบด้วย

ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 792             100                        
สินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึน้จากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 4,945          4,647                     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึน้จากการโอนสินทรัพย์ถาวร -             851                        
เงินปันผลค้างจ่าย 97,760        116,800                 
เงินปันผลค้างรับ 81               56                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี  31 มีนาคม 2555 และ 2554 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 สถานะของบริษัท เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียน 

 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.2 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 

 จังหวัดนนทบุรี 

 สาขา เลขที่ 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ  
 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

1.3 ลักษณะธุรกิจ โรงพยาบาล 
 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดท าขึ้นในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ืองงบการเงิน
ระหว่างกาล ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนึ่งงบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

2.2   ในปี 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ืองส่วนงาน                                                    
ด า เนินงาน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ ระยะเวลาบัญชี  ที่ เ ร่ิมในหรือหลัง                              
วันที ่1 มกราคม 2556    

2.3  งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดท าขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบัญชี 

 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
ในปี 2554 บริษัทได้น านโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการน านโยบายการบัญชีดังกล่าวมาใช้ 
บริษัทได้เลือกรับรู้มูลค่าหนี้สินส่วนเพิ่ม โดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันต้นปีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 
เป็นจ านวนเงิน 20.67 ล้านบาท 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการ         
ถือปฎิบัติในงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
                                                                                                             (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
เงินสด 3,577 3,910 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 68,854 84,129 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 3,806 7,245 
เงินฝากประจ าและตั๋วแลกเงิน 136,747 55,206 
 รวม 212,984 150,490 

 

6.  เงินลงทุนในตราสารทุน    
 6.1 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,155 2,155 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (473) (809) 
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม 1,682 1,346 

 

 (หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2555 2554 
ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า 336 (37) 

 

6.2 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย 
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
ราคาทุนที่ซื้อ 220 402 
ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ   

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน  2,644 1,852 
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นงวด 2,864 2,254 

 

(หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2555 2554 
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย (132) - 
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7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
 

           (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 77,543 69,668 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 5,063                     6,959 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 618 296 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 152 197 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3,771 4,016 

 รวม 87,147 81,136 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,170) (3,561) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 83,977 77,575 
ลูกหนี้อื่น 80 - 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 84,057 77,575 

 
 

8. เงินฝากประจ าธนาคาร 
 

  เงินฝากประจ าธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันค่า
ไฟฟ้า ต่อธนาคารพาณิชย์ ในการออกหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 

 

9.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
เจ้าหนี้การค้า 45,566 41,442 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,111 29,528 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 42,697 39,932 
อ่ืน ๆ 19,542                      14,794 
 รวม 128,916 125,696 

 

10. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนส ารอง
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทุนส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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11. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมตใิห้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
จ านวน 16 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.11 บาท รวมเป็นเงิน 97.76 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ 
วันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนเงิน 1.63 ล้านบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 
 

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
จ านวน 16 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7.30 บาท รวมเป็นเงิน 116.80 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนเงิน 1.94 ล้านบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 

 

12. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
(หน่วย : พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2555 2554 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป                86,511 66,689 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 2,942 3,104 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 85,619 74,757 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 88,212 78,732 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย          27,243 23,412 
ค่าใช้จ่ายอื่น                34,614 33,215 

รวม            325,141 279,909 
13. ภาษีเงินได้ 
 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ค านวณ
จากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยก เว้นภาษีเงินได้ หรือเป็น
รายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ บริษัทค านวณภาษีเงินได้ในปี 2555 อัตราร้อยละ 23 และในปี 
2554 อัตราร้อยละ 30 
  

14. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 บริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ  คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และด าเนินธุรกิจใน
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย   ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
ในงบการเงินนี ้
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15. ภาระผูกพัน 
 

15.1  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกันโดย
ธนาคารพาณิชย์  ดังนี ้

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 3,579 3,579 
 

15.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จ านวนเงิน 5.08 ล้านบาท และมีสัญญาบริการที่ไม่สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ จ านวนเงิน 2.74 ล้านบาท 

 

15.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

ปรับปรุงอาคารจ านวนเงิน 5.80 ล้านบาท  และบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อโปรแกมส าเร็จรูปเป็น
จ านวนเงิน 6.67 ล้านบาท  

 

16. รายการบัญชีของบริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

 บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป
และเป็นไปตามราคาตลาด บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีลักษณะของความสัมพันธ์โดยเป็นกรรมการของบริษัท 
 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการที่เกี่ยวข้องกันในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
2555 2554 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
ค่าที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ - 150 
 

 

17. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการ ในงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่

31 มีนาคม 2554 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน การจัดประเภทบัญชี
ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของเจ้าของตามที่รายงานไว้ 

 

18. การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 

 


