
   
   
  

 
 
เรียน  ทานผูถือหุน 

 
บริษัทฯขอเรียนใหทานผูถือหุนทราบวา  ขณะนี้บริษัทฯไดดําเนินการซื้อที่ดิน เนื้อที่รวม 4 ไร 1 งาน 29 

ตารางวา      เพื่อเปนการขยายพื้นที่ประกอบกิจการใหบริการรักษาพยาบาล          โดยที่ดินดังกลาวต้ังอยูบนถนน
งามวงศวาน   จังหวัดนนทบุรี      
 

 โดยรายการดังกลาวถือเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาคิดเปนรอยละ  23.99  ของมูลคาสินทรัพยรวม
ของบริษัทฯ เขาลักษณะเปนรายการประเภทที่ 2 ตามวิธีการคํานวณขนาดรายการโดยใชเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขาย
เปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ลงวันที ่31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
พ.ศ.2547 ลงวันที ่29 ตุลาคม 2547 

บริษัทฯ   จึงขอนําสงสารสนเทศเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนดัง
รายการเอกสารแนบ   พรอมกันนี้บริษัทฯไดนําสงขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่  31 
ธันวาคม 2555  ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของบริษัท  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( นางปทมา  พรมมาส ) 
กรรมการ 

 
 
นักลงทุนสัมพันธ 
โทร 0-25967888  ตอ 2515   
หรือ  e-mail : suree.s@nonthavej.co.th 
สุรีย  ศังกรพานิช 
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สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
 

ดวยมติคณะกรรมการบริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่  2/2556  วันที ่ 7  มีนาคม  2556  
มีมติอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่รวม 4 ไร 1 งาน 29 ตารางวา  สถานที่ติดกับบริษัทฯ ทั้งนี ้เพื่อเปนการขยาย
พื้นที่ประกอบกิจการใหบริการรักษาพยาบาล  โดยที่ดินดังกลาวตั้งอยูบนถนนงามวงศวาน   จังหวัดนนทบุรี   

บริษัทฯ จึงนําสงสารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอไปนี ้
  

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ  
บริษัทฯไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน กับ  บริษัท เทอเทิล พาท ิจํากัด เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2556   
และกําหนดโอนกรรมสิทธิ ์ ในวันที่  13  มีนาคม  2556 

 
2. ประเภทและรายละเอียดของสินทรัพย  

เปนที่ดิน  รวม  4  โฉนด รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น  4  ไร 1 งาน  29  ตารางวา   
ต้ังอยูบนถนนงามวงศวาน   จังหวัดนนทบุร ี 

 
3. วัตถุประสงคในการซื้อที่ดิน                   

ใชเปนสถานที่กอสราง โรงพยาบาล  เพื่อรองรับการขยายการใหบริการในอนาคต 
 

4. ผูขาย  /  ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
ผูขายที่ดินคือ   บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด     โดยผูขายไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ  

 
5. มูลคาที่ดิน     

5.1 ราคาที่ดิน เทากับ  333,400,000  บาท  ราคาเฉลี่ยตารางวาละ  192,828  บาท  (ราคาประเมิน
เฉลี่ย   ตารางวาละ  70,324   บาท  ขอมูลกรมที่ดิน )  

5.2 คาเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาเชาเปนเงิน 16,000,000  บาท 
    

6. แหลงเงินทุนที่ใช    
6.1 การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
6.2 เงินสดของบริษัทฯ 

 
7. เงื่อนไขในการซื้อขาย   

ชําระในวันทําสัญญา  เปนจํานวนเงิน 66,680,000  บาท  
ชําระที่เหลือวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในวันที ่13 มีนาคม 2556 เปนเงิน 266,720,000  บาท   
โดยผูขายตกลงเปนผูรับผิดชอบ คาฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร ตลอดจนคาใชจายในการจด 
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
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8. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและมูลคาขนาดของรายการ  
มูลคาที่ดิน  จํานวนเงินทั้งส้ิน   349,400,000   บาท    คิดเปนรอยละ 23.99    ของมูลคาสินทรัพย 
รวมของบริษัทฯ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555   จัดเปนรายการประเภทที่  2   ตามวิธีการคํานวณ 
ขนาดรายการโดยใชเกณฑมูลคารวมส่ิงตอบแทน     ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่  
ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไป 
ซึ่งสินทรัพย    ลงวันที่    31   สิงหาคม  2551      และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย       เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ 
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย  พ.ศ.2547  ลงวันที่  29  ตุลาคม 2547   
จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

คํานวณเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน = (มูลคาสิ่งตอบแทน / สินทรัพยรวมของบริษัทฯ) x 100 
มูลคาสิ่งตอบแทน (บาท) สินทรัพยรวมของบริษัทฯ (บาท) % ของสินทรัพยรวม 

349,400,000 1,456,115,157 23.99 
 

จากขนาดของรายการเทากับรอยละ 23.99  บริษัทฯ มีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาด 
 หลักทรัพยฯและทําหนังสือเวียนใหผูถือหุนทราบภายใน 21 วัน นับต้ังแตวันที่แจงตลาดหลักทรัพยฯ 

 

9. สวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
ความเก่ียวโยงกันระหวางผูซื้อและผูขาย  ไมมีความสัมพันธหรือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม 
นิยามรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง 
หลักการในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการ 
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546  

 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัททุกทาน   อนุมัติใหบริษัทซื้อที่ดิน แปลงดังกลาว   ทั้งนี้เพื่อเปนการรองรับ 
การขยายงานของบริษัทในอนาคต         

 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกตางจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไมม ี 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ 
         (หนวย : พันบาท) 
 

      2555                 2554                   2553 
 สินทรัพย ณ วันสิ้นป 
สินทรัพยหมุนเวียน        429,781  273,158  265,133 
สินทรัพยรวม                 1,456,115        1,242,200          1,149,278  
หนี้สินหมุนเวียน                    240,547             186,800               144,850 
หนี้สินรวม       275,647 212,094  144,850   
ทุนที่ออก และเรียกชําระแลว      160,000 160,000  160,000 
สวนของผูถือหุน                 1,180,468         1,030,105          1,004,427  
 ผลการดําเนินงาน มกราคม – ธันวาคม 
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล             1,720,971        1,449,216          1,382,894 
รายไดรวม                               1,735,181          1,460,113            1,391,704             
ตนทุนในการรักษาพยาบาล                1,174,395         1,011,988               946,418 
กําไรขั้นตน       546,576    437,228    436,476    
คาใชจายขายและบริหาร        239,960 211,079               185,927 
กําไรกอนภาษ ี       320,826 234,801  257,295 
คาใชจายภาษี        74,962   72,110    62,849 
กําไรสุทธิ       245,864  162,691  194,446  

ขอมูลตอหุน (บาท) 
กําไรสุทธิตอหุน (มูลคาหุนละ 1   บาท)             1.54       1.02                    1.22 
เงินปนผลตอหุน           0.61           0.73                 0.66 
มูลคาตามบัญชีตอหุน           7.38       6.44        6.28 
 อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)         1.79       1.46                      1.83 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา         17.97    18.43                   19.77 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย          20.03    19.53                   18.21 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ         32.45     33.41                   33.25 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย                        11.09     10.78                   10.83 
อัตรากําไรขั้นตน (%)          31.76     30.17      31.56 
อัตรากําไรสุทธ ิ(%)          14.29     11.23      14.06 
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (%)        18.22     13.61      17.66  
อัตราผลตอบแทนของสวนผูถือหุน (%)         22.24    15.99      20.25  
อัตราการหมุนของสินทรัพย                       1.29      1.22                 1.26 
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อัตราการเจริญเติบโต 
สินทรัพยรวม (%)          17.22             8.09             9.16 
สวนของผูถือหุน (%)          14.60        2.56        9.66 
รายไดรวม (%)           18.84           4.92          5.00 
กําไรสุทธิ (%)            51.12     -16.33        9.87  
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับป2554 และ ป2553 
      2555                 2554                   2553 

 สินทรัพย ณ วันสิ้นป 
สินทรัพยหมุนเวียน        429,781  273,158  265,133 
สินทรัพยรวม                 1,456,115        1,242,200          1,149,278  
หนี้สินหมุนเวียน                    240,547             186,800               144,850 
หนี้สินรวม       275,647 212,094  144,850   
ทุนที่ออก และเรียกชําระแลว      160,000 160,000  160,000 
สวนของผูถือหุน                 1,180,468         1,030,105          1,004,427  
 

1. โครงสรางเงินทุนของบริษัทมีสัดสวนดังนี ้
 

 สินทรัพยหมุนเวียน  29 หนี้สินหมุนเวียน   17 
 สินทรัพยถาวร   67 หนี้สินระยะยาว   2 
 สินทรัพยอื่น   4 สวนของผูถือหุน   81 

100  100   รวมสินทรัพย  
  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 

 

                    โครงสรางเงินทุนของบริษัทมีสวนประกอบ    กลาวคือมีอัตราสวนสินทรัพย  :  หนี้สิน  +  ทุน   ของ
บริษัท  มีสัดสวนเปน  100  :  19 + 81   บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ตองชําระอยู   รอยละ  17     เมื่อเทียบกับสินทรัพย
รวมของบริษัท    สําหรับสนิทรัพยที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน   ในอัตรารอยละ  29   สวนที่
เหลือเกือบทั้งหมดเปนสินทรัพยถาวรอัตรารอยละ 67 ซ่ึงในป 2555 บริษัทมีการลงทุนใน เครื่องมืออุปกรณทาง
การแพทยและอาคาร ส่ิงกอสราง 
 

      2.  สินทรัพย          
 สวนประกอบของสินทรัพย        
 สินทรัพยรวม  ณ  วันที ่   31   ธันวาคม   2555   มีจํานวน   1,456.12   ลานบาท  เปรียบเทียบกับสิ้นป  
2554  เพิ่มข้ึน 1,242.20  ลานบาท  คิดเปน 17.22%     โดยมีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ  ดังนี ้ 
 

 2.1 สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลคา 429.78 ลานบาท คิดเปน 29.52 % ของ
สินทรัพยรวม  เพิ่มข้ึนจากปกอน เทากับ  156.62  ลานบาท  คิดเปน 57.34%     มีรายละเอียดดังนี ้  
          2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ   วันที ่  31   ธันวาคม   2555 มีจํานวนเงิน  62.42 ลาน
บาท ประกอบดวย  เงินสด , เงินฝากธนาคารออมทรัพย  และเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน  คิดเปน 4.29%  ของ
สินทรัพยรวม เมื่อเทียบกับ ป  2554  เงินสดลดลง 88.07  ลานบาท คิดเปน 58.52%  
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        2.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงินเปนฝาก
ประจํา 6 – 8 เดือน จํานวนเงิน 201.33 ลานบาท    , เงินลงทุนในกองทุนเปด จํานวนเงิน 0.16 ลานบาท  และ
หลักทรัพยเพื่อคา จํานวนเงิน 2.00 ลานบาท   

       2.1.3 ลูกหนี้การคา-สุทธิ ณ สิ้นป 2555 มีจํานวน 107.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 30.37 ลาน 
บาท คิดเปน 39.15% ประกอบดวยลูกหนี้การคา และบัตรเครดิตรอการนําฝาก เปนลูกหนี้การคาที่มีสัญญาใหบริการ 
        2.1.4 สินคาคงเหลือ  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2555   มีมูลคา 39.72  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 7.06 
ลานบาท คิดเปน 21.60% ประกอบดวย ยาและเวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย      
   2.1.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลคารวม 16.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน จํานวนเงิน 5.12 ลานบาท คิดเปน 46.17% เนื่องจากลูกหนี้อื่น - เงินรองจายคาชุดฟอรมพนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง
สํานักงาน และอุปกรณชาง  
 

 2.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  มีมูลคา  1,026.33 ลานบาท  คิดเปน 70.50 % 
ของสินทรัพยรวม  เพิ่มข้ึนจากปกอน เทากับ 57.29 ลานบาท  คิดเปน 5.91%     มีรายละเอียดดังนี ้  
 2.2.1 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 มีมูลคารวม 7.53 ลานบาท ประกอบดวย  
    -  หลักทรัพยเผื่อขาย มูลคา 4.33 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน เทากับ 2.08 ลานบาท คิดเปน 92.14% 
เนื่องจากผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุนหลักทรัพยเผื่อขายที่เพิ่มขึ้น    
          -  เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน จํานวนเงิน 3.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน เทากับ 0.76 
ลานบาท คิดเปน 31.39% เนื่องจากนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันคาไฟฟา ตอธนาคารพาณิชย 
        2.2.2  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม  2555  มีมลูคารวม  972.83 บาท   เพิ่มข้ึนจาก
ปกอนจํานวนเงิน 48.96 ลานบาท เนื่องจากลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย และปรับปรุงอาคารและ
สิ่งกอสราง 
        2.2.3 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลคา 40.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
11.06 ลานบาท คิดเปน 38.15%  เปนคาโปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญช ี     
        2.2.4 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลคา 5.92  ลานบาท คิดเปน 0.41 % 
ของสินทรัพยรวม  เปนเงินประกันการใชทรัพยสินมูลคา  3.52 ลานบาท เงินประกันการใชไฟฟา น้ําประปา  และ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนๆ มูลคา 2.40 ลานบาท     
       
3. หนี้สิน            
 สวนประกอบของหนี้สิน    
 หนี้สินรวม  ณ  วันที่   31   ธันวาคม   2555   มีจํานวน   275.65  ลานบาท  เปรียบเทียบกับส้ินป   2554  
เพิ่มขึ้น63.55 ลานบาท  คิดเปน 29.96% ของสินทรัพยรวม โดยมีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้   
 

3.1 หนี้สินหมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  มีมูลคา 240.55 ลานบาท  คิดเปน 16.52% ของ
สินทรัพยรวม  เพิ่มข้ึนจากปกอน เทากับ  53.75 ลานบาท  คิดเปน 28.77%     มีรายละเอียดดังนี้   
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          3.1.1 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ   วันที่  31   ธันวาคม   2555 มีจํานวนเงิน  157.84 ลานบาท  
คิดเปน 10.84%  ของสินทรัพยรวม  เพิ่มข้ึนจากปกอน 32.15 ลานบาท คิดเปน 25.58%     

         3.1.2 เจาหนี้คาสินทรัพย ณ วันที่  31   ธันวาคม   2555  มีจํานวน 39.79 ลานบาท คิดเปน 2.73%   
ของสินทรัพยรวม  เนื่องจากลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณแพทย   และปรับปรุงอาคารและส่ิงกอสราง 

         3.1.3 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2555   มีมูลคา 37.90  ลานบาท คิดเปน  
2.59%ของสินทรัพยรวม  เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.50 ลานบาท คิดเปน 1.34%     
  

 3.2 หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลคารวม 35.10 ลานบาท เปนการต้ังสํารอง
ผลประโยชนระยะยาว ของพนักงาน ป 2555 เพิ่มขึ้นจากปกอน 9.81 ลานบาท คิดเปน 38.76% เนื่องจากมกีาร
ปรับฐานเงินเดือนพนักงานทและตามนโยบายบัญชีเก่ียวกับผลประโยชนพนักงาน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 19 
เรื่องผลประโยชนของพนักงาน   
   

4.  คุณภาพของสินทรัพย         
 ลูกหนี้การคา-สุทธิ ณ วันสิ้นป  2555 มีจํานวน 107.95 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 30.37 ลานบาท ทั้งนี้
บริษัทตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     สําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้เปน
เกณฑ ในป 2555 บริษัทบันทึกตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 2.40 ลานบาท 
  สินคาคงเหลือประกอบดวย   ยา  เวชภัณฑ   และวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย   บริษัทแสดงมูลคาในราคา
ทุนหรือราคาตลาดที่ต่ํากวา  และไดมีการคัดแยกสินคาสินคาลาสมัย  และเส่ือมสภาพออกแลว 
 
             สินทรัพยถาวร  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555 ประกอบดวย  (ลานบาท)  
 มูลคาที่ไดมา คาเสื่อมราคาสะสม สุทธ ิ
ที่ดิน 218 0 218 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 811 437 374 
เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย 483 253 230 
ยานพาหนะ 14 13 1 
เครื่องตกแตงและติดต้ัง  67 36 31 
เครื่องใชสํานักงาน 47 32 15 
อุปกรณคอมพิวเตอร 82 45 37 
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 21 16 5 
สินทรัพยระหวางกอสราง  62 0 62 
รวมสินทรัพยถาวร 1,805 832 973 

 
                 บริษัทบันทึกสินทรัพยถาวรในราคาทุน โดยไมไดมีการปรับมูลคาของสินทรัพยถาวรแตอยางใด  ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทไดวิเคราะหในเรื่องของการดอยคาแลว     เห็นวามูลคาที่บันทึกเปนมูลคาที่เหมาะสม          
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                 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ป 2555 เทากับ 36.44 %, ป 2554 เทากับ 28.51 % ซึ่ง
ลดลงจากปกอน  เนื่องจากลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย และปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสราง เพื่อรองรับ
งานบริการ 
 
5. สภาพคลอง           
                 ณ  วันที่  31   ธันวาคม   2555   บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน   62.42   ลานบาท  
เพิ่มขึ้นจากปกอน   75.26 ลานบาท   โดยมีรายละเอียดการไดมาและใชไปของเงินสดและเงินลงทุนระยะส้ันที่สําคัญ
ดังนี้  
                 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  ในป  2555 จํานวน    137.70  ลานบาท  ลดลง
จากปกอน 141.29 ลานบาท  ในป 2555  บริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินได จํานวน  320.83 ลานบาท  
  - ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับจากการดําเนินงาน  จํานวน 126.28 บาท มีปรับรายการ
คาเส่ือมราคา ระบบคุณภาพตัดจําหนาย คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย ขาดทุนที่เกิดข้ึนจริงจากการขาย
หลักทรัพยเผื่อขาย ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ และคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน   
     - ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดจายจากการดําเนนิงาน จํานวน รวมเปนเงิน 6.29  ลานบาท   
มีปรับรายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปด กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเพื่อคา หนี้
สงสัยจะสูญ เงินปนผลรับ และดอกเบี้ยรับ  
                -  ทําใหกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  
เทากับ   440.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 95.56 ลานบาท    รวมการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพย
และหนี้สินหนี้สินดําเนินงาน  จํานวน   231.91  ลานบาท ทําใหเงินสดรับจากการดําเนินงาน เทากับ 208.90 ลานบาท  
และจายภาษีเงินได จํานวน   74.46  ลานบาท   
   - กระแสเงินสดใชไปเพื่อกิจกรรมการลงทุนในสินทรัพยตางๆรวม  จํานวน   128.01  ลานบาท    
                - กระแสเงินสดเพื่อกิจกรรมจัดหาเงิน  จํานวน  97.76  ลานบาท   เปนการจายเงินปนผล  
                บริษัทมีสภาพคลองทางการเงินในแตละปดังนี ้       
                - อัตราสวนสภาพคลอง ป2555 เทากับ 1.79 เทา ป2554 เทากับ 1.46 เทา และในป 2553 เทากับ1.83 เทา   
                - อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคาของบริษัท ป 2555 เทากับ   17.97  เทา   ป   2554  เทากับ  18.43  เทา    
และ ใน ป 2553   เทากับ  19.77   เทา        
               - ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2555 อยูที่  20.03 วัน ป 2554 อยูที่ 19.53 วัน และในป 2553 อยูที่ 
18.21 วัน จะเห็นวาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ป  2555   สูงกวาปกอน    เนื่องจากลูกหนี้การคากลุมบริษัทคูสัญญาและ
กลุมประกันเพิ่มขึ้นมากขึ้น 
                 - อัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  ในป 2555 เทากับ 32.45  เทา ป  2554  เทากับ   33.41   เทา  และ  
ป 2553 เทากับ  33.25  เทา           
                 - ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียในป 2555 อยูที่  11.09 วัน ป 2554  อยูที่ 10.78 วัน เทากับปกอนๆซึ่งเฉล่ียอยู
ที่ 10 -15 วัน  แสดงใหเห็นวาบริษัทมีการบริหารสินคาคงเหลือ ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2555 เทียบกับป 2554 และป 2553      
      2555                 2554                   2553 

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล             1,720,971        1,449,216          1,382,894 
รายไดรวม                               1,735,181          1,460,113            1,391,704             
ตนทนุในการรักษาพยาบาล                1,174,395         1,011,988               946,418 
กําไรขั้นตน       546,576    437,228    436,476    
คาใชจายขายและบริหาร        239,960 211,079               185,927 
กําไรกอนภาษ ี       320,826 234,801  257,295 
คาใชจายภาษี        74,962   72,110    62,849 
กําไรสุทธิ       245,864  162,691  194,446  

ขอมูลตอหุน (บาท) 
กําไรสุทธิตอหุน (มูลคาหุนละ 1   บาท)             1.54       1.02                    1.22 
เงินปนผลตอหุน           0.61           0.73                 0.66 
มูลคาตามบัญชีตอหุน                  7.38       6.44        6.28  
 
ผลการดําเนินงาน           

1. ผลการดําเนินงาน          
     1.1 รายได     บริษัทมีรายไดรวม  ในป 2555  เปนเงิน 1,735.18  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน   275.07  

ลานบาท คิดเปน 18.84%         
                         - รายไดจากกิจการโรงพยาบาล   ใน ป  2555   จํานวน  1,720.97  ลานบาท    เพิ่มขึ้นจาก   ป 2554    
              จํานวน  271.76  ลานบาท คิดเปน   18.75%  

          - รายไดอื่น ในป  2555  จํานวน  14.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน  จํานวน 3.31  ลานบาท  คิดเปน 
30.39% เปนผลจากจํานวนเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น จึงสงผลทําใหดอกเบี้ยรับเพิ่มข้ึน  
  

       1.2 ตนทุนในการรักษาพยาบาล    ใน  ป 2555    บริษัทมีตนทุนในการรักษาพยาบาลรวม   เปนเงิน   
1,174.39  ลานบาท เพิ่มขึ้น จาก ป  2554  จํานวน  162.41 ลานบาท คิดเปน 16.05%   

            สัดสวนตนทุนในการรักษาพยาบาลตอรายไดคารักษาพยาบาลในป 2555 มีสัดสวนเทากับ 68.24%   
ป2554  69.83% จะเห็นวา สัดสวนของป  2555 ลดลงจาก ป 2554  เทากับ  1.59 %  

 

        1.3 คาใชจายในการขายและบริหาร     ในป   2555    บริษัทมีคาใชจายในการขาย และบริหารรวม   
เปนเงิน 238.02  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวนเงิน  26.94 ลานบาท คิดเปน 12.76% เนื่องจากคาโฆษณาเพิ่ม
ชองทางการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 3.10 ลานบาท  เงินเดือนและคาตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น  จํานวนเงิน 
18.34 ลานบาท คาธรรมเนียมธนาคารเพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 3.06 ลานบาทและคาใชจายอ่ืนๆจํานวนเงิน 2.44 ลานบาท 

                สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดคารักษาพยาบาลรวม ป 2555 เปน  13.83%  
ในป 2554 เปน 14.57% จะเห็นวา สัดสวนของป 2554 ลดลงจาก ป 2554 เทากับ 0.74%    
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           1.4 คาตอบแทนกรรมการ ในป 2555 เทากับ 1.94 ลานบาท ลดลงจากป2554 จํานวนเงิน 0.30  
ลานบาท คิดเปน 13.49% 

1.5 คาใชจายภาษีเงินได ในป 2555 เทากับ 74.96  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2554 จํานวนเงิน  2.85  
ลานบาท คิดเปน 3.96%  เนื่องจากป 2555 มีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน 18.84%  และกําไรเพิ่มขึ้นจากปกอน 36.64 %   
และมีการปรับลดอัตราคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล  จากอัตรารอยละ  30   เปนอัตรารอยละ   23  
 

  2. ความสามารถในการทํากําไร  
 2555 2554 2553 
อัตรากําไรข้ันตน  (%)  31.76        30.17  31.56 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 18.64        16.20  18.61 
อัตรากําไรสุทธิ  (%) 14.29        11.23  14.06 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)  22.24        15.99  20.25 

  
      บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนในป  2555 เทากับ 31.76%   สูงกวา  ป 2554   ที่มีอัตราสวนเทากับ 30.17 % 

มีกําไรสุทธ ิ ในป 2555 เทากับ 245.86 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  82.17 ลานบาท  เมื่อเทียบกับ ป  2554   ที่มีกําไรสุทธ ิ
เทากับ 162.69 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  51.12%   บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิป 2555 เทากับ  14.29%  ป  2554 เทากับ  
11.23%  และป 2553   เทากับ  14.06%     

         จากขางตนจะเห็นวา  ในป 2555   บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน  ทั้งนี้เนื่องจากในป 2555  
บริษัทมีสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดคารักษาพยาบาลลดลงจากปกอน     เทากับ    0.74% 
ขณะที่สัดสวนตนทุนในการรักษาพยาบาลตอรายไดคารักษาพยาบาลก็ลดลงจากปกอนเทากับ 1.59%  สงผลให
บริษัทมีอัตรากําไรสุทธ ิ เพิ่มขึ้นกวาปกอนเทากับ 3.06%  อัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป   2555  เปน  22.24%  ป  
2554 15.99%  และในป  2553 เทากับ 20.25%  ผลตอบแทนของผูถือหุนในป  2555 สูงกวา ป  2554  อยู   6.25%  
    

3. ประสิทธิภาพในการดําเนินการ   
  2555 2554 2553 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 18.22 13.61 17.66 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 36.44 28.51 32.73 
อัตราการหมุนของสินทรัพย 1.29 1.22 1.26 

                   

                   ประสิทธิภาพในการดําเนินการของบริษัทในป  2555    มีประสิทธิภาพสูงกวา ป2554    และป    2553   
จะเห็นวาบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ในป  2555  36.44 %  ป 2554   28.51 % และป 2553  32.73 
%  และอัตราการหมุนของสินทรัพย  ในป  2555 เปน 1.29 เทา    เมื่อเทียบป 2554  เทากับ 1.22  เทา  และ ป 2553 
เทากับ 1.26 เทา   ซ่ึงมีผลมาจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้สวนหนึ่งมาจากอัตราภาษีที่ลด
ลดจากปกอน 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   
   
  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
  

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้แลว    และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ 
บริหารของบริษัท  หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในบริษัท     ขาพเจาขอรับรองวา  ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  
 

  ในการนี ้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกับ ขาพเจาไดมอบหมายให นางปทมา พรมมาส เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือช่ือของ นางปทมา พรมมาส กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว  
 
 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายลพชัย  แกนรัตนะ ประธานกรรมการ 
 

3. นพ.พรมพันธ พรมมาส กรรมการ  

4. นางปทมา  พรมมาส กรรมการ  
   

ผูรับมอบอํานาจ นางปทมา พรมมาส กรรมการ  
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