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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควร  ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น  เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ี
ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหาร
ใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
ความเห็น 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี           
31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
 
 
 (นายชยักรณ์  อุน่ปิติพงษา) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 
บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

กรุงเทพฯ : 24 กุมภาพันธ์ 2559 



หมายเหตุ 2558 2557
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 และ 4 31,487,115       35,309,746       
เงินลงทุนชัว่คราว

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 3.3 และ 5.1 213,509,165     147,350            
หลกัทรัพย์เพ่ือค้า 3.3 และ 5.2 1,579,510         1,752,783         

ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อ่ืน 3.4 และ 6 114,717,652     110,193,933     
สินค้าคงเหลอื 3.5 และ 7 35,965,586       43,741,139       
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 15,182,920       14,758,413       
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ 4,352,413         1,641,104         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 19,535,333       16,399,517       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 416,794,361     207,544,468     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจ าธนาคารที่มีภาระผูกพัน 8 -                   3,347,364         
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 3.3 และ 5.3 5,823,100         5,538,800         
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.6 และ 9 1,343,760,409  1,403,006,956  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.7 และ 10 26,134,390       29,170,445       
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.8 และ 17 8,267,078         8,662,074         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3.9 และ 11 5,749,229         7,136,379         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,389,734,206  1,456,862,018  

รวมสินทรัพย์ 1,806,528,567  1,664,406,486  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์



หมายเหตุ 2558 2557
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 12 174,055,165     171,599,655     

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 7,899,964         10,847,621       

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 32,335,147       31,021,351       

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 5,293,444         5,505,691         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 219,583,720     218,974,318     

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.12 และ13 44,301,805       45,107,427       

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 44,301,805       45,107,427       

รวมหนี้สิน 263,885,525     264,081,745     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 160,000,000     160,000,000     

ทุนที่ออกและช าระแลว้

หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 160,000,000     160,000,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 172,000,000     172,000,000     

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้ 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 14 16,000,000       16,000,000       

ยังไม่ได้จัดสรร 1,190,162,399  1,048,071,538  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,480,643         4,253,203         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,542,643,042  1,400,324,741  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,806,528,567  1,664,406,486  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2558 2557
รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 1,901,847,063  1,883,047,475  
รายได้อ่ืน 9,958,694         11,790,150       

รวมรายได้ 1,911,805,757  1,894,837,625  

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,289,727,963  1,299,978,213  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 6,402,918         14,535,619       
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 239,928,648     243,290,112     
ค่าตอบแทนกรรมการ 15 3,203,000         2,769,000         
ต้นทุนทางการเงิน -                   3,342,067         

รวมค่าใช้จ่าย 16 1,539,262,529  1,563,915,011  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 372,543,228     330,922,614     
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.10 และ 17 74,287,105       65,529,321       
ก าไรส าหรับปี 298,256,123     265,393,293     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :-

ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 284,300            382,200            

ภาษีเงินได้เกีย่วกับผลต่างจากการเปลีย่นแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย (56,860)            (76,440)            

มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย-สุทธิจากภาษี 227,440            305,760            
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 17 4,793,422         -                   
ภาษีเงินได้เกีย่วกับผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (958,684)          -                   
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี 3,834,738         -                   
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับป-ีสุทธิจากภาษี 4,062,178         305,760            
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 302,318,301     265,699,053     

ก าไรต่อหุ้น 3.11
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 1.86 1.66

จ านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น  160,000,000 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ องคป์ระกอบ รวม

และ มลูคา่ อ่ืนของส่วน ส่วนของ
ช ำระแลว้ หุ้น ทุนส ารอง ยังไมไ่ด้ ของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น

ตามกฎหมาย จัดสรร ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
เงินลงทุน

หมายเหตุ เผ่ือขำย

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 160,000,000      172,000,000      16,000,000        928,278,245      3,947,443          1,280,225,688   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2557 -                     -                     -                     265,393,293      305,760             265,699,053      
เงินปันผลจ่าย 15 -                     -                     -                     (145,600,000)     -                     (145,600,000)     
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 160,000,000      172,000,000      16,000,000        1,048,071,538   4,253,203          1,400,324,741   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2558 :-

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     298,256,123      227,440             298,483,563      
ผลก าไรจากการประมาณการตาม
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยส าหรับโครงการ
   ผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี -                     -                     -                     3,834,738          -                     3,834,738          

รวมก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2558 -                     -                     -                     302,090,861      227,440             302,318,301      
เงินปันผลจ่าย 15 -                     -                     -                     (160,000,000)     -                     (160,000,000)     
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 160,000,000      172,000,000      16,000,000        1,190,162,399   4,480,643          1,542,643,042   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 372,543,228     330,922,614     
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เปน็เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคา 129,943,666     126,745,157     
ระบบคุณภาพตัดจ าหน่าย 1,444,576         1,416,035         
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 9,643,626         11,176,772       
ก าไรทียั่งไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทนุในกองทนุเปดิ (710,516)           (14,303)             
ขาดทนุทียั่งไม่เกิดขึน้จริงของหลักทรัพย์เพ่ือค้า 173,273            16,517              
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (78,580)             5,252                
หนี้สญู 208,501            928,080            
หนี้สงสยัจะสญูลดลง (347,816)           (716,164)           
เงินปนัผลรับ (79,158)             (78,712)             
ดอกเบีย้รับ (239,844)           (321,944)           
ดอกเบีย้จ่าย -                    3,342,067         
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,440,430         7,111,954         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของ
สนิทรัพย์และหนี้สนิด าเนินงาน 520,941,386     480,533,325     

การเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
เงินฝากสถาบนัการเงิน -                    1,330,000         
เงินลงทนุในกองทนุเปดิ (212,651,299)   -                    
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (4,384,404)       3,574,738         
สนิค้าคงเหลือ 7,775,553         (3,014,001)       
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (3,147,352)       (1,407,460)       
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (957,426)           (4,555,252)       

การเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของหนี้สนิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 2,455,510         17,181,139       
เจ้าหนี้ค่าสนิทรัพย์ (5,141,359)       (14,200,037)     
หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน (212,247)           422,077            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4,452,630)       (1,412,785)       

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 300,225,732     478,451,744     
รับดอกเบีย้ 251,380            333,944            
จ่ายดอกเบีย้ -                    (3,682,738)       
จ่ายภาษีเงินได้ (73,593,857)     (61,403,062)     

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 226,883,255     413,699,888     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้ (68,027,603)     (104,779,843)   

จ่ายดอกเบีย้เพ่ือก่อสร้างสนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง -                    (506,079)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 123,718            515,785            

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (6,228,523)       (3,862,414)       

เงินฝากประจ าธนาคารทีม่ีภาระผูกพัน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 3,347,364         (70,358)             

เงินสดรับจากเงินปนัผล 79,158              78,712              
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (70,705,886)     (108,624,197)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                    (160,000,000)   
จ่ายเงินปนัผล (160,000,000)   (145,600,000)   

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (160,000,000)   (305,600,000)   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ (3,822,631)       (524,309)           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 35,309,746       35,834,055       

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 31,487,115       35,309,746       

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีม่ิใช่เงินสด ประกอบด้วย

ผลก าไรทียั่งไม่เกิดขึน้จริงของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 284,300            382,200            

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากเจ้าหนี้ค่าสนิทรัพย์ 1,814,654         3,388,656         

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึน้จากเจ้าหนี้ค่าสนิทรัพย์ 379,048            -                    

อุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากการโอนบญัชีเงินมัดจ า 900,000            525,000            
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีลดลง 958,684            -                    
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง (4,793,422)       -                    
ก าไรสะสมเพ่ิมขึน้ 3,834,738         -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี  31 ธันวาคม 2558 

 

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

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้ 
1. กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบัญชี 
2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 

    ข้อผิดพลาด 
6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้ 
12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล 

   เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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14. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
  ต่างประเทศ 

15. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
16. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
17. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
18. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
19. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
20. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
21. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
22. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
23. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
24. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
25. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
26. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
33. ฉบับที่ 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
34. ฉบับที่ 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
35. ฉบับที่ 12  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
36. ฉบับที่ 13  เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ 

    เจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผู้ถือหุ้น  
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา   
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

    และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและการ 

    ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

    (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)         เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)         เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
51. ฉบับที่ 14  เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุน 

   ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ส าหรับมาตรฐานการ 
  บัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
55. ฉบับที่ 20  เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

    

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี  และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้  

2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้ 

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี ้

1. กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558) 
มาตรฐานการบัญชี 
2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ 

     การทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
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9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ 
12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล 

     เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
14. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

     เงินตราต่างประเทศ 
15. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
16. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
17. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
18. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
19. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
20. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
21. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
22. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
23. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
24. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
25. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
26. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
27. ฉบับที่ 41   เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
28. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
29. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
30. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
31. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
32. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
33. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
34. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
35. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 
36. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
37. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 
38. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ 

     เจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
39. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
40. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 

     ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
41. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
42. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
43. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
44. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
45. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

     และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
46. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
47. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและการ 

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
48. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ 
   เงินเฟ้อรุนแรง 

49. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
50. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
51. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
52. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน ์ข้อก าหนดเงินทุน 

     ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ส าหรับมาตรฐานการบัญชี 
     ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

53. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
54. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจา่ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
55. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
56. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
57. ฉบับที่ 21   เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่น ามาตรฐานการ
บัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

2.4  งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

  รายได้จากการรักษาพยาบาล 
   รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล  
        ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจ าหน่ายแล้ว 
  รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว  
  รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า 
  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
  รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงก าหนดใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

 

3.3 เงินลงทุน 
หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงใน

ราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์  เป็นก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของ
หลักทรัพย์เพื่อค้าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์  
เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภายใต้หัวข้อส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

บริษัทค านวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ าหน่ายในระหว่างป ีโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 

3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์
ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น 
 

3.5 สินค้าคงเหลือ  
 

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ราคาทุนค านวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
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3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้
ประโยชน ์ซึ่งประมาณไว้ดังนี ้

 

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

 

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่น าไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคาร ได้น าไปรวมเป็นราคาทุนของ
อาคาร จนกว่าอาคารน้ันจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ 

 

3.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัด
จ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

 

3.8 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ
หนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการค านวณภาษีเงินได้ตาม
ประมวลรัษฎากร 

 

 บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษี
เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีก าไรทางภาษี
จากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะน าสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้
ประโยชน์ได ้

 

 บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัท
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการน าสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน์ 

 

3.9 ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี 
 

ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่าย
ค านวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี 
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3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
รายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

3.11 ก าไรต่อหุ้น 

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

 

3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
  

 บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
ผลประโยชน์ระยะยาว 
โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้ก าหนดการจ่าย
สมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหาร
โดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงิน
สมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น  
โครงการผลประโยชน์ 

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

 

3.13 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

  ในการจัดท างบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณไว้ 
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  ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์  ในอดีต
และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็น
ผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่
ส าคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ค่าตัดจ าหน่ายระบบคุณภาพรอตัดบัญชี และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการใน
เร่ืองต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 

 

4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
เงินสด 3,366,913 2,353,658 
เงินฝากสถาบันการเงิน 28,120,202 32,956,088 
 รวม 31,487,115 35,309,746 

 

5.  เงินลงทุน  
 

 5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 
   

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 212,798,440 147,141 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา 710,725 209 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 213,509,165 147,350 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 710,516 14,303 
 

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,007,731 2,007,731 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา (428,221) (254,948) 
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม 1,579,510 1,752,783 

 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า (173,273) (16,517) 

 

5.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ราคาทุน 222,296 222,296 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน   

หลักทรัพย์เผื่อขาย 5,600,804 5,316,504 
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นปี 5,823,100 5,538,800 
   

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน   
หลักทรัพย์เผื่อขาย 284,300 382,200 

 

6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น  

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 110,312,426 101,082,884 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,321,234 5,899,332 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 416,504 1,858,842 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,166,242 1,263,973 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3,328,139 3,283,611 

 รวม 117,544,545 113,388,642 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,916,893) (3,264,709) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 114,627,652 110,123,933 
ลูกหนี้อื่น 90,000 70,000 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 114,717,652 110,193,933 
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7. สินค้าคงเหลือ  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ยาและเวชภัณฑ์ 28,338,589 35,489,686 
วัสดุทั่วไป 7,626,997 8,251,453 
 รวม 35,965,586 43,741,139 

 

8. เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน  
 

 เงินฝากประจ าธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงิน  
ในการออกหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 

 

 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินในการออกหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคาร 
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9. 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 2557 575,208,866 926,124,270 539,956,897 16,346,676 74,599,558 52,466,491 80,825,910 24,083,917 53,506,983 2,343,119,568 
ซื้อเพิ่ม - 18,705,294 23,539,899 - 1,290,948 2,386,400 2,862,527 2,662,797 57,751,713 109,199,578 
จ าหน่าย - (7,281,148) (10,265,051) - (1,351,651) (907,002) - (1,063,647) - (20,868,499) 
โอน/รับโอน - 43,179,536 - - 456,160 1,737,030 1,751,376 143,927 (47,268,029) - 
31 ธันวาคม 2557 575,208,866 980,727,952 553,231,745 16,346,676 74,995,015 55,682,919 85,439,813 25,826,994 63,990,667 2,431,450,647 
ซื้อเพิ่ม - 4,384,404 43,050,882 1,158,000 505,150 4,359,097 515,436 483,085 16,286,203 70,742,257 
จ าหน่าย - (16,000) (3,186,640) (901,000) - (29,202) - (25,578) - (4,158,420) 
โอน/รับโอน - 552,423 - - - 8,631,810 - - (9,184,233) - 
31 ธันวาคม 2558 575,208,866 985,648,779 593,095,987 16,603,676 75,500,165 68,644,624 85,955,249 26,284,501 71,092,637 2,498,034,484 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2557 - 473,698,227 285,499,424 12,428,069 44,687,438 36,696,619 51,027,412 18,008,807 - 922,045,996 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 51,758,916 47,029,383 776,617 8,683,848 4,917,986 11,302,678 2,275,729 - 126,745,157 
จ าหน่าย - (7,267,005) (9,832,201) - (1,351,608) (842,458) - (1,054,190) - (20,347,462) 
31 ธันวาคม 2557 - 518,190,138 322,696,606 13,204,686 52,019,678 40,772,147 62,330,090 19,230,346 - 1,028,443,691 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 54,311,114 49,171,229 462,375 8,408,080 5,828,016 9,681,689 2,081,163 - 129,943,666 
จ าหน่าย - (15,999) (3,153,542) (900,999) - (20,360) - (22,382) - (4,113,282) 
31 ธันวาคม 2558 - 572,485,253 368,714,293 12,766,062 60,427,758 46,579,803 72,011,779 21,289,127 - 1,154,274,075 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2557 575,208,866 462,537,814 230,535,139 3,141,990 22,975,337 14,910,772 23,109,723 6,596,648 63,990,667 1,403,006,956 
31 ธันวาคม 2558 575,208,866 413,163,526 224,381,694 3,837,614 15,072,407 22,064,821 13,943,470 4,995,374 71,092,637 1,343,760,409 
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  ในปี 2558 และปี 2557 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้น าไปจดจ านองเพื่อเป็น
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 
506,079 บาท  

  

10. โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี  
 

 จ านวนเงิน (บาท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รอตัดบัญชี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั้ง 
รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2557 109,487,265 6,313,435 115,800,700 
ซื้อเพิ่ม 3,720,104 142,310 3,862,414 
โอน/รับโอน 355,775 (355,775) - 
31 ธันวาคม 2557 113,563,144 6,099,970 119,663,114 
ซื้อเพิ่ม 1,790,966 4,816,605 6,607,571 
โอน/รับโอน 2,055,470 (2,055,470) - 
31 ธันวาคม 2558 117,409,580 8,861,105 126,270,685 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2557 79,315,897 - 79,315,897 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2557 11,176,772 - 11,176,772 
31 ธันวาคม 2557 90,492,669 - 90,492,669 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2558 9,643,626 - 9,643,626 
31 ธันวาคม 2558 100,136,295 - 100,136,295 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธันวาคม 2557 23,070,475 6,099,970 29,170,445 
31 ธันวาคม 2558 17,273,285 8,861,105 26,134,390 
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี 3,526,589 565,121 
บวก เพิ่มขึ้น - 4,377,503 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี  (1,444,576) (1,416,035) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,082,013 3,526,589 
เงินมัดจ าค่าสินทรัพย์ 1,792,535 2,351,008 
อ่ืน ๆ 1,874,681 1,258,782 
 รวม 5,749,229 7,136,379 

 

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
เจ้าหนี้การค้า 55,427,564 59,171,263 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 43,228,375 36,085,856 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 50,273,174 50,389,539 
อ่ืน ๆ 25,126,052 25,952,997 

รวม 174,055,165 171,599,655 
 

13. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
  จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี ้
    

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 45,107,427 39,408,258 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (4,793,422) - 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,949,775 5,799,128 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,490,655 1,312,826 
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี (4,452,630) (1,412,785) 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 44,301,805 45,107,427 
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 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 

14. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนส ารอง
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทุนส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 

15. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 160.00 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนเงิน 2.65 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท รวมเป็นเงิน 145.60 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนเงิน 2.41 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที ่23 พฤษภาคม 2557 

 

16. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 371,943,090 383,555,278 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 16,877,375 13,667,250 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 422,736,138 433,664,716 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 438,657,992 434,137,016 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 141,031,868 139,337,964 
หนี้สูญ 208,501 928,080 
หนี้สงสัยจะสูญลดลง (347,816) (716,164) 
ต้นทุนทางการเงิน - 3,342,067 
ค่าใช้จ่ายอื่น 148,155,381 155,998,804 

รวม 1,539,262,529 1,563,915,011 

รายการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 
อัตราคิดลด 2.14 % ต่อปี 3.3761 % ต่อปี 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3.5 - 5.5 % ต่อปี 3 - 5.5 % ต่อปี 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  8 - 24 % ต่อปี 6 - 23 % ต่อปี 
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17. ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557ค านวณจาก
ก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่
ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

 

บรษิัทค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2558 และ 2557 อัตราร้อยละ 20 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย 
(หน่วย : บาท) 

                        ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับปี 74,907,653 66,526,365 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (620,548) (997,044) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 74,287,105 65,529,321 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผล
แตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : บาท) 
รายการ 2558 2557 

ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน   
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (710,725) (209) 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 428,221 254,948 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า 2,916,893 3,264,709 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 49,095,227 45,107,427 

รวม 51,729,616 48,626,875 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   
ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (5,600,804) (5,316,504) 

- รับรู้ในก าไรสะสม   
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4,793,422) - 
รวม 41,335,390 43,310,371 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ซึ่งค านวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20% 8,267,078 8,662,074 
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18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

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

 

19. ภาระผูกพัน 
 

19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกันโดยธนาคาร
พาณิชย์  ดังนี้ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 4,276,800 4,276,800 
 

19.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-90 วัน จ านวนเงิน 24.44 ล้านบาท 
 

19.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติม

โรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่เป็นจ านวนเงิน 27.15 ล้านบาท 
 

20. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

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

  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายส าหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ านวน 4.18 ล้านบาท 
และ 4.23 ล้านบาท ตามล าดับ 
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21. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

  บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ดังนี้ 
  21.1 นโยบายการบัญชี 
    นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

 

  21.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
  บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลู กหนี้การค้ามีไม่มาก 

เน่ืองจากบริษัทมีลูกหนี้จ านวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป 
  ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้หักส ารองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยส ารอง
ดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

 

21.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
  ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ได้ เน่ืองจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

21.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้  ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 
  - สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
  - หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

 

22. การบริหารจัดการทุน 
 

 วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสม และการด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

 

23. การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 


