
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
 

งบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 



 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ  
ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมิน
การน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ  ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี             
31 ธันวาคม 2555 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
 
 
 (นายอภิรักษ ์   อติอนุวรรตน)์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 
บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

กรุงเทพฯ : 26 กุมภาพันธ์ 2556 



 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์
หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.11 และ 5 62,419,115       150,489,821     
เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากสถาบันการเงิน 6.4 201,330,000     -                        
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 3.2 และ 6.1 157,262            120,203            
หลักทรัพย์เพ่ือค้า 3.2 และ 6.2 2,003,762         1,226,063         

ลูกหน้ีการค้าและลูกหนีอ่ื้น 3.3 และ 7 107,948,686     77,575,010       
สินค้าคงเหลือ 3.4 และ 8 39,717,527       32,661,296       
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 10,193,370       8,020,315         
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ 6,011,091         3,065,736         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 16,204,461       11,086,051       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 429,780,813     273,158,444     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

หลักทรัพย์เผ่ือขาย 3.2 และ 6.3 4,331,900         2,254,500         
เงินฝากประจ าธนาคารที่มีภาระผูกพัน 9 3,197,261         2,433,420         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.5 และ 10 972,832,873     923,873,115     
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 3.6 และ 11 40,056,633       28,995,181       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3.7 และ 12 5,915,677         11,484,849       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,026,334,344  969,041,065     

รวมสินทรัพย์ 1,456,115,157  1,242,199,509  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



                              บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

                              งบแสดงฐานะการเงิน

                              หนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2555 2554

หนี้สินหมนุเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 13 157,844,331      125,696,317      
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 39,789,941        19,462,964        
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 37,900,519        37,399,033        
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 5,012,309          4,241,892          

รวมหนี้สินหมนุเวียน 240,547,100      186,800,206      

หนี้สินไมห่มนุเวียน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.10 ,4  และ14 35,099,671        25,294,169        

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 35,099,671        25,294,169        
รวมหนี้สิน 275,646,771      212,094,375      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 15

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
  (31 ธันวาคม 2554 : 16,000,000 หุ้น
     มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 160,000,000      160,000,000      

ทุนที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
  (31 ธันวาคม 2554 : 16,000,000 หุ้น
     มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 160,000,000      160,000,000      

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 172,000,000      172,000,000      

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 16 16,000,000        16,000,000        
ยังไมไ่ด้จัดสรร 828,356,782      680,253,077      

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 4,111,604          1,852,057          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,180,468,386   1,030,105,134   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,456,115,157   1,242,199,509   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



หมายเหตุ 2555 2554
รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 1,720,971,415  1,449,215,771  
รายได้อ่ืน 14,209,528       10,897,506       

รวมรายได้ 1,735,180,943  1,460,113,277  

ค่าใชจ่้าย 18
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,174,394,509  1,011,988,163  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 19,379,749       16,277,125       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 218,638,091     194,801,816     
ค่าตอบแทนกรรมการ 17 1,942,200         2,245,000         

รวมค่าใชจ่้าย 1,414,354,549  1,225,312,104  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 320,826,394     234,801,173     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 74,962,689       72,110,196       
ก าไรส าหรับปี 245,863,705     162,690,977     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 2,259,547         458,200            
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 2,259,547         458,200            
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 248,123,252     163,149,177     

ก าไรต่อหุน้ 3.9 และ 20
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 1.54                  1.02                  

จ านวนหุน้สามัญที่ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้  160,000,000 หุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ องคป์ระกอบ รวม

และ มูลคา่ อ่ืนของส่วน ส่วนของ

ช ำระแลว้ หุ้น ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น

ตามกฎหมาย จัดสรร ก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน

เงินลงทุน

หมายเหตุ เผ่ือขำย

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 160,000,000       172,000,000       16,000,000 655,033,428  1,393,857   1,004,427,285 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง

นโยบายการบัญชี 4 -                      -                      -              (20,671,328)   -              (20,671,328)     

ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแลว้ 160,000,000       172,000,000       16,000,000 634,362,100  1,393,857   983,755,957    

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -              162,690,977  458,200      163,149,177    

เงินปันผลจ่าย 17 -                      -                      -              (116,800,000) -              (116,800,000)   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 160,000,000       172,000,000       16,000,000 680,253,077  1,852,057   1,030,105,134 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -              245,863,705  2,259,547   248,123,252    

เงินปันผลจ่าย 17 -                      -                      -              (97,760,000)   -              (97,760,000)     
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 160,000,000       172,000,000       16,000,000 828,356,782  4,111,604   1,180,468,386 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม



บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หนว่ย : บาท

2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 320,826,394      234,801,173      
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เปน็เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคา 99,722,688        88,893,791        
ระบบคุณภาพตัดจ าหนา่ย 1,177,943          613,176             
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหนา่ย 13,644,312        11,250,122        
ขาดทนุจากการแปลงสิทธิหลักทรัพย์เพ่ือค้า -                    115,476             
(ก าไร)ขาดทนุที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทนุในกองทนุเปดิ (37,059)             3,300                 
(ก าไร)ขาดทนุที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพ่ือค้า (777,699)           69,819               
ขาดทนุที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เผ่ือขาย 131,877             -                    
ขาดทนุจากการจ าหนา่ยอาคารและอุปกรณ์ 950,571             5,723,323          
หนี้สูญ -                    5,210                 
หนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (1,158,604)        1,480,840          
เงินปนัผลรับ (122,570)           (90,898)             
ดอกเบี้ยรับ (4,196,136)        (2,334,241)        
ค่าใช้จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 10,651,608        4,715,441          

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 440,813,325      345,246,532      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนนิงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
เงินลงทนุชั่วคราว (201,330,000)    -                    
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (29,215,072)      (5,034,664)        
สินค้าคงเหลือ (7,056,231)        (4,740,700)        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (4,181,223)        (980,627)           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,750,160)        (10,007,821)      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนนิงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 32,148,014        21,960,575        
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (17,448,421)      (1,976,112)        
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 770,417             (157,748)           
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (846,106)           (92,600)             

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนนิงาน 208,904,543      344,216,835      
รับดอกเบี้ย 3,258,949          2,321,966          
จ่ายภาษีเงินได้ (74,461,203)      (67,544,196)      

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 137,702,289      278,994,605      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หนว่ย : บาท

2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (120,333,020)    (160,098,038)    
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอาคารและอุปกรณ์ 1,561,440          707,161             
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผ่ือขาย 50,270               -                    
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (8,650,414)        (3,930,041)        
เงินฝากประจ าธนาคารที่มีภาระผูกพันเพ่ิมขึ้น (763,841)           (33,127)             
เงินสดรับจากเงินปนัผล 122,570             90,898               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (128,012,995)    (163,263,147)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปนัผล (97,760,000)      (116,800,000)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (97,760,000)      (116,800,000)    

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ (88,070,706)      (1,068,542)        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 150,489,821      151,558,363      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62,419,115        150,489,821      

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด ประกอบด้วย

ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 2,259,547          458,200             
อุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 37,775,398        17,556,648        
อุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากการโอนบญัชีเงินมัดจ า 9,141,389          2,600,000          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 16,055,350        850,511             
ระบบคุณภาพเพ่ิมขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง -                    1,405,357          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 

 

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 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    

       2.2    มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 

 มาตรฐานการบัญชีท่ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1    
มกราคม 2556   ประกอบด้วย 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการ เปลี่ ยนแปลงของ อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง ความช่ วย เหลือจาก รัฐบาล -กรณีไม่มี ความ

เกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่

ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 
 

เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน   

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีที่มีผลบังคับใช้  ยกเว้น มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน 
ผู้บริหารประเมินผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งจะมีผลท าให้งบการเงิน
มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 6.68 ล้านบาท และก าไรสะสมเพิม่ขึ้นประมาณ 6.68 ล้านบาท 
มาตรฐานการบัญชีท่ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี                         
1 มกราคม 2557   ประกอบด้วย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 

ฉบับที่ 4  หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 12   
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับที่ 13   

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่น ามาตรฐาน

การบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ   
 

2.3  งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

  รายได้จากการรักษาพยาบาล 
   รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล  
        ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจ าหน่ายแล้ว 
  รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว  
  รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า 
  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
  รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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3.2 เงินลงทุน 
หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงใน

ราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์  เป็นก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของ
หลักทรัพย์เพื่อค้าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์  
เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภายใต้หัวข้อผลก าไร(ขาดทุน)จาก
การวัดค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

บริษัทค านวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ าหน่ายในระหว่างป ีโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 

3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

บริษัทตั้งค่า เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้  โดยอาศัย
ประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น 
 

3.4 สินค้าคงเหลือ  
 

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ราคาทุน
ค านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

 

3.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้
ประโยชน ์ซึ่งประมาณไว้ดังนี ้

 
 

รายการ อายุการให้ประโยชน์ (ปี) 
ที่ดิน ไม่คิดค่าเสื่อมราคา 
อาคารชั่วคราว 3 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15-50 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ 10 
อ่ืน ๆ 5-10 
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3.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัด
จ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

3.7 ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี 
 

ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่าย
ค านวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี 

 

3.8 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

 สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า 
บันทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า 

 

3.9 ก าไรต่อหุน้ 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส าหรับปี หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 

3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
  

 บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
ผลประโยชน์ระยะยาว 
โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้ก าหนดการจ่าย
สมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการ
บริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น  
โครงการผลประโยชน์ 

 ส ารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตลอดอายุการ
ท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการ
ท างานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยผลประโยชน์
ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตรา
อ้างอิงเร่ิมต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
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3.11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงก าหนดใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

 

3.12 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
 

  ในการจัดท างบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณไว้ 

  ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์  ในอดีต
และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต 
เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทาง
บัญชีที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ค่าตัดจ าหน่ายระบบคุณภาพรอตัดบัญชี และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การ
ประมาณการในเร่ืองต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 

 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
ในปี 2554 บริษัทได้น านโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการน านโยบายการบัญชีดังกล่าวมาใช้ 
บริษัทได้เลือกรับรู้มูลค่าหนี้สินส่วนเพิ่ม โดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันต้นปีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 
เป็นจ านวนเงิน 20,671,328 บาท 

 
 

5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 

เงินสด 4,461,031 3,910,205 
เงนิฝากสถาบันการเงิน                57,958,084 146,579,616 
 รวม 62,419,115 150,489,821 
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6.  เงินลงทุน  
 

 6.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 
   

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 147,141 147,141 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 10,121 (26,938) 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 157,262 120,203 

 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 

ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 37,059 (3,300) 
 

6.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 

หลักทรัพย์เพื่อค้า-ราคาทุน 2,007,731 2,007,731 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (3,969) (781,668) 
หลักทรัพย์เพื่อค้า-ราคายุติธรรม 2,003,762 1,226,063 

 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 

ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า 777,699 (69,819) 
 

6.3 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย 
  

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 
ราคาทุนที่ซื้อ 220,296 402,443 
ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ   

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน  4,111,604 1,852,057 
ราคายุติธรรม  ณ วันสิ้นปี 4,331,900 2,254,500 
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รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย (131,877) - 
 

6.4 เงินฝากสถาบันการเงิน 

    

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 

ตั๋วแลกเงินประเภท 6 – 8 เดือน 201,330,000 - 
 

7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
            

อายุหนี้ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 96,525,497 69,668,149 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 9,320,713 6,958,854 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,285,434 295,429 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 394,207 197,275 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,765,182 4,016,254 

 รวม 110,291,033 81,135,961 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,402,347) (3,560,951) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 107,888,686 77,575,010 
ลูกหนี้อื่น 60,000 - 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 107,948,686 77,575,010 
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8. สินค้าคงเหลือ  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 
ยาและเวชภัณฑ์ 31,997,371 26,154,418 
วัสดุท่ัวไป 7,720,156 6,506,878 
 รวม 39,717,527 32,661,296 

 
 

9. เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
 

  เงินฝากประจ าธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันค่า
ไฟฟ้า ต่อธนาคารพาณิชย์ ในการออกหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
 

 จ านวนเงิน (บาท) 
   เครื่องมือ     อุปกรณ ์   
 ที่ดิน อาคารและ และอุปกรณ ์ ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ อุปกรณ ์ และเครื่องมือ สินทรัพย์ รวม 
  สิ่งปลูกสร้าง การแพทย์  และติดตั้ง ส านักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง  

ราคาทุน           
1 มกราคม 2554 218,303,489 717,870,285 392,602,258 15,485,434 75,192,523 33,748,438 80,624,719 29,155,620 57,754,066 1,620,736,832 
ซื้อเพิ่ม - 8,786,153 56,257,990 108,496 1,863,076 5,122,815 15,719,129 3,534,559 88,862,468 180,254,686 
จ าหน่าย - (1,153,142) (23,434,767) (236,361) (39,721,229) (624,931) (18,778,455) (12,628,403) - (96,577,288) 
โอน/รับโอน - 26,863,584 - - 7,703,123 9,597,151 2,602,383 - (49,022,109) (2,255,868) 
31 ธันวาคม 2554 218,303,489 752,366,880 425,425,481 15,357,569 45,037,493 47,843,473 80,167,776 20,061,776 97,594,425 1,702,158,362 
ซื้อเพิ่ม - 1,161,403 82,538,758 118,650 2,992,384 918,199 18,578,014 949,191 59,993,208 167,249,807 
จ าหน่าย/เลิกใช้ - (1,550,935) (24,906,982) (1,360,455) (337,778) (3,144,313) (16,396,776) (300,093) - (47,997,332) 
โอน/รับโอน - 58,805,866 - - 19,561,351 1,080,000 - 166,400 (95,668,967) (16,055,350) 
31 ธันวาคม 2555 218,303,489 810,783,214 483,057,257 14,115,764 67,253,450 46,697,359 82,349,014 20,877,274 61,918,666 1,805,355,487 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2554 - 372,679,266 230,453,137 12,241,810 64,096,425 27,067,920 48,662,700 24,337,002 - 779,538,260 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 32,386,116 30,189,404 1,375,652 6,038,119 4,073,018 12,636,654 2,194,828 - 88,893,791 
จ าหน่าย - (1,153,126) (18,606,728) (236,355) (39,720,775) (623,737) (17,181,047) (12,625,036) - (90,146,804) 
31 ธันวาคม 2554 - 403,912,256 242,035,813 13,381,107 30,413,769 30,517,201 44,118,307 13,906,794 - 778,285,247 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 34,615,984 35,598,395 974,033 5,824,675 5,007,278 15,560,301 2,142,022 - 99,722,688 
จ าหน่าย/เลิกใช้ - (1,480,403) (24,319,943) (1,360,452) (337,736) (3,091,087) (14,602,020) (293,680) - (45,485,321) 
31 ธันวาคม 2555 - 437,047,837 253,314,265 12,994,688 35,900,708 32,433,392 45,076,588 15,755,136 - 832,522,614 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2554 218,303,489 348,454,624 183,389,668 1,976,462 14,623,724 17,326,272 36,049,469 6,154,982 97,594,425 923,873,115 
31 ธันวาคม 2555 218,303,489 373,735,377 229,742,992 1,121,076 31,352,742 14,263,967 37,272,426 5,122,138 61,918,666 972,832,873 
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  ในปี 2555 และปี 2554 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้น าไปจดจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  

  

11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี  
 

 จ านวนเงิน (บาท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 

ราคาทุน  
1 มกราคม 2554 75,456,939 
ซื้อเพิ่ม 3,930,041 
โอน/รับโอน 850,511 
31ธันวาคม 2554 80,237,491 
ซื้อเพิ่ม 8,650,414 
โอน/รับโอน 16,055,350 
31ธันวาคม 2555 104,943,255 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
1 มกราคม 2554 39,992,188 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2554 11,250,122 
31ธันวาคม 2554 51,242,310 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2555 13,644,312 
31ธันวาคม 2555 64,886,622 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2554 28,995,181 
31 ธันวาคม 2555 40,056,633 

 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 
ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี 2,921,007 3,534,183 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี  (1,177,943) (613,176) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,743,064 2,921,007 
เงินมัดจ าค่าสินทรัพย์ 3,519,875 6,750,000 
อ่ืน ๆ 652,738 1,813,842 
 รวม 5,915,677 11,484,849 
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13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 
เจ้าหนี้การค้า 51,536,899 41,442,631 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 41,475,015 29,527,859 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 46,912,778 39,931,892 
อ่ืน ๆ 17,919,639 14,793,935 
 รวม 157,844,331 125,696,317 

 

14. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี ้

    

รายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

2555 2554 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จากการเร่ิมใช้นโยบาย     

บัญชีใหม่ ณ ต้นปี  20,671,328 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 25,294,169  
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 9,686,964 3,924,659 
ต้นทุนดอกเบี้ย 964,644 788,342 
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี (846,106)    (92,600) 
ผลต่างจากประมาณการหนี้สิน - 2,440 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 35,099,671 25,294,169 

 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี ้
 

 2555 2554 
อัตราคิดลด 3.3761% ต่อปี 3.8137% ต่อปี 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3 – 5.5 % ต่อปี 4 – 8 % ต่อปี 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 6 – 23 % ต่อปี 7 – 23 % ต่อปี 
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15. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่
ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และจ านวนหุ้นทุนจดทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงจาก 16 ล้าน
หุน้ เป็น 160 ล้านหุ้น โดยจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ยังคงเดิมคือ 160 ล้านบาท 

 

  บริษัท ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ       
บริคณห์สนธิ รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับ เร่ืองมูลค่าหุ้นของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2555 

 

16. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนส ารอง
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทุนส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 

17. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
16 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.11 บาท รวมเป็นเงิน 97.76 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนเงิน 1.63 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 

 

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
16 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7.30 บาท รวมเป็นเงิน 116.80 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนเงิน 1.94 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 
  

18. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 364,950,665 313,708,648 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 12,835,325 13,530,000 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน        400,252,725 345,807,589 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 377,488,418 320,897,564 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย          114,544,943 100,757,089 
หนี้สูญ - 5,210 
หนี้สงสัยจะสูญ (1,158,604) 1,480,840 
ค่าใช้จ่ายอื่น 145,441,077 129,125,164 

รวม 1,414,354,549 1,225,312,104 
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19. ภาษีเงินได้ 
 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค านวณจากก าไร
ทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่
ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ บริษัทค านวณภาษีเงินได้ในปี 2555 อัตราร้อยละ 23 และในปี 2554 อัตรา
ร้อยละ 30 
  

20. ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี โดยได้ปรับจ านวนหุ้น
สามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ านวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 ซึ่งได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญโดยถือ
เสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน 

 

รายการ 2555 2554 
ก าไรส าหรับปี (บาท) 245,863,705 162,690,977 
จ านวนหุ้นสามัญภายหลังจากการสะท้อนการเปลี่ยนแปลง   

มูลค่าที่ตราไว้ (พันหุ้น) 160,000 160,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.54 1.02 

 

21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 บริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ  คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และด าเนินธุรกิจใน
สว่นงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย   ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
ในงบการเงินนี ้

 

22. ภาระผูกพัน 
 

22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกันโดยธนาคาร
พาณิชย์  ดังนี้ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 4,276,800 3,578,700 
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22.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จ านวนเงิน 3.84 ล้านบาท และมีสัญญาบริการที่ไม่สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ จ านวนเงิน 2.03 ล้านบาท 

 

22.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

ปรับปรุงอาคารจ านวนเงิน 1.90 ล้านบาท   
 

23. รายการบัญชีของบริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

 บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป
และเป็นไปตามราคาตลาด บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีลักษณะของความสัมพันธ์โดยเป็นกรรมการของบริษัท 
 

 

รายการที่เกี่ยวข้องกันในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2554 
ค่าที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ  -  450,000 
 

24. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

  บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้
แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จ ากัด เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว กองทุนจะจ่ายเงินให้
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่ก าหนด 

  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายส าหรับพนักงาน และได้บันทึ กเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจ านวน 3.5 ล้าน
บาท และ 3.14 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

  บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ดังนี้ 
 

  25.1 นโยบายการบัญชี 
    นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 

  25.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
  บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก 

เน่ืองจากบริษัทมีลูกหนี้จ านวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป 
  ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้หักส ารองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยส ารอง
ดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

 

25.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
  ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ได้ เน่ืองจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

 

25.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้  ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 
  - สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
  - หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

 

26. การบริหารจัดการทุน 
 

 วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสม และการด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

 

27. การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

 
 

 


