
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

งบการเงินระหวางกาล
วันท่ี 31 มีนาคม 2559



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแบบยอ ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง
งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา
ขอบเขตการสอบทาน

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความ
เชื่อมั่นวาจะพบเร่ืองที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ันขาพเจาจึงไมแสดงความเห็นตอ
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน
ขอสรุป

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว ไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา

(นายชัยกรณ อุนปติพงษา)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
กรุงเทพมหานคร : 10 พฤษภาคม 2559



หน่วย : พันบาท
ณ 31 มีนาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
สนิทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4 19,061                      31,487                      
เงินลงทนุชัว่คราว

เงินลงทนุในกองทนุเปดิ 5.1 345,528                    213,509                    
หลักทรัพย์เพ่ือค้า 5.2 1,667                        1,580                        

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 6 111,986                    114,718                    
สนิค้าคงเหลือ 29,330                      35,966                      
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 15,020                      15,183                      
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ 4,168                        4,352                        

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 19,188                      19,535                      
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 526,760                    416,795                    

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หลักทรัพย์เผ่ือขาย 5.3 6,680                        5,823                        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,312,631                 1,343,761                 
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 24,119                      26,134                      
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 10 8,223                        8,267                        
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,211                        5,749                        
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,357,864                 1,389,734                 

รวมสนิทรัพย์ 1,884,624                 1,806,529                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

 บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย์
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2559



หน่วย : พันบาท
ณ 31 มีนาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
หนี้สนิหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 7 152,186                    174,055                    
เจ้าหนี้ค่าสนิทรัพย์ 7,106                        7,900                        
เงินปนัผลค้างจ่าย 8 179,200                    -                           
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 49,182                      32,335                      
หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 5,612                        5,294                        

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 393,286                    219,584                    

หนี้สนิไม่หมุนเวียน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 46,045                      44,302                      

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 46,045                      44,302                      
รวมหนี้สนิ 439,331                    263,886                    

สว่นของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 

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

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

สว่นเกินมูลค่าหุ้น
สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 172,000                    172,000                    

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 16,000                      16,000                      
ยังไม่ได้จัดสรร 1,092,126                 1,190,162                 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 5,167                        4,481                        
รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 1,445,293                 1,542,643                 

รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น 1,884,624                 1,806,529                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 2559 2558
รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 485,165                    460,211                    
รายได้อ่ืน 2,973                        2,592                        

รวมรายได้ 488,138                    462,803                    

ค่าใช้จ่าย
ต้นทนุในการรักษาพยาบาล 322,089                    307,554                    
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,245                        1,351                        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 62,351                      56,121                      
ค่าตอบแทนกรรมการ 8 1,085                        790                           

รวมค่าใช้จ่าย 9 386,770                    365,816                    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 101,368                    96,987                      
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10 20,204                      19,380                      
ก าไรส าหรับงวด 81,164                      77,607                      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

สว่นเกินทนุจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทนุในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 857                           420                           
ภาษีเงินได้เกีย่วกับผลต่างจากการเปลีย่นแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย (171)                         (84)                           
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สทุธิจากภาษี 686                           336                           
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 81,850                      77,943                      

ก าไรต่อหุ้น (บาท)
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.51                          0.49                          

จ านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น  160,000,000 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท 
ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเปน็บาท

บรษัิท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด  (มหาชน)
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2559



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หน่วย : พันบาท
ทุนที่ออก ส่วนเกิน องค์ประกอบ รวม
และ มูลค่า อ่ืนของส่วน ส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้น ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมาย จัดสรร ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน
เงินลงทุน

หมายเหตุ เผ่ือขาย

ปี 2559
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2559 160,000                   172,000                   16,000                     1,190,162                4,481                       1,542,643                
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2559 -                           -                           -                           81,164                     686                          81,850                     
เงินปันผลจ่าย 8 -                           -                           -                           (179,200)                  -                           (179,200)                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 160,000                   172,000                   16,000                     1,092,126                5,167                       1,445,293                

ปี 2558
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2558 160,000                   172,000                   16,000                     1,048,072                4,253                       1,400,325                
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2558 -                           -                           -                           77,607                     336                          77,943                     
เงินปันผลจ่าย 8 -                           -                           -                           (160,000)                  -                           (160,000)                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 160,000                   172,000                   16,000                     965,679                   4,589                       1,318,268                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ก าไรสะสม



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
หน่วย : พันบาท

2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 101,368                   96,987                     
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 30,982                     31,366                     
ระบบคุณภาพตัดจ าหน่าย 359                          356                          
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 2,052                       2,725                       
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (1,019)                      (236)                         
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพ่ือค้า (87)                           (21)                           
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,908                       (79)                           
หนี้สงสัยจะสูญลดลง -                           (60)                           
เงินปันผลรับ (95)                           (45)                           
ดอกเบี้ยรับ -                           (32)                           
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,743                       2,110                       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 138,211                   133,071                   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด (131,000)                  (122,000)                  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 2,732                       2,264                       
สินค้าคงเหลือ 6,636                       10,076                     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 442                          609                          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (960)                         316                          

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (21,869)                    (27,949)                    
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (2,194)                      (1,218)                      
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 318                          (731)                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                           (405)                         

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน (7,684)                      (5,967)                      
รับดอกเบี้ย -                           44                            
จ่ายภาษีเงินได้ (3,484)                      (3,135)                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (11,168)                    (9,058)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
หน่วย : พันบาท

2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (1,353)                      (7,182)                      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 132                          120                          
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (37)                           (1,739)                      
เงินฝากประจ าธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง -                           3,347                       
เงินสดรับจากเงินปันผล -                           7                              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,258)                      (5,447)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (12,426)                    (14,505)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 31,487                     35,310                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 19,061                     20,805                     

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด ประกอบด้วย

ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 857                          420                          
อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 1,400                       4,661                       
อุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจ า 139                          900                          
เงินปันผลค้างจ่าย 179,200                   160,000                   
เงินปันผลค้างรับ 95                            38                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี  31 มีนาคม 2559 
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 างบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาล ได้จัดท าขึ้นในรูปแบบย่อ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ืองงบการเงิน
ระหว่างกาล ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

บริษัทได้เปิดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ 

2.3 งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติ
ในงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
                                                                                                             (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 
เงินสด 2,501 3,367 
เงินฝากสถาบันการเงิน 16,560 28,120 

รวม 19,061 31,487 
 

5. เงินลงทุน    
5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 343,798 212,798 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา 1,730 711 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 345,528 213,509 
 

(หน่วย: พันบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2559 2558 

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,019 236 
 

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 
 (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 

เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,008 2,008 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา (341) (428) 

เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม 1,667 1,580 
 

 (หน่วย: พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2559 2558 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า 87 21 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 3 

5.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย 
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 
ราคาทุน 222 222 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน   

หลักทรัพย์เผื่อขาย 6,458 5,601 
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นงวด 6,680 5,823 

 

(หน่วย: พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2559 2558 
ส่วนเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน   

หลักทรัพย์เผื่อขาย 857 420 
 

6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
           (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 106,667 110,313 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,997 2,321 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 909 417 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 902 1,166 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3,338 3,328 

 รวม 114,813 117,545 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,917) (2,917) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 111,896 114,628 
ลูกหนี้อื่น 90 90 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 111,986 114,718 
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7.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 
เจ้าหนี้การค้า 48,889 55,428 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 26,908 43,228 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 54,913 50,273 
อ่ืน ๆ 21,476 25,126 

รวม 152,186 174,055 
 

8.  เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ
หุ้นจ านวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงิน 179.20 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนเงิน 2.98 ล้านบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 160.00 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 2.65 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

9.  การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
(หน่วย : พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2559 2558 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 95,730 87,474 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 3,478 3,182 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 105,382 101,318 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 111,534 106,348 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 33,393 34,447 
หนี้สงสัยจะสูญ - (60) 
ค่าใช้จ่ายอื่น 37,253 33,107 

รวม 386,770 365,816 
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10.  ภาษีเงินได้ 
 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัท ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 
ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็น
รายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 
 บริษัทค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2559 และ 2558 อัตราร้อยละ 20 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 2558 

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 20,331 19,658 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (127) (278) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20,204 19,380 

 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
รายการ ณ 31 มีนาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 

ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน   
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (1,730) (711) 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 341 428 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้า 2,917 2,917 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 46,045 49,095 

รวม 47,573 51,729 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   
ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (6,458) (5,601) 

- รับรู้ในก าไรสะสม   
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - (4,793) 

รวม 41,115 41,335 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ซึ่งค านวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20% 8,223 8,267 
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11. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 บริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ  คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และด าเนินธุรกิจใน
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย  ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
ในงบการเงินนี ้

12.  ภาระผูกพัน 

12.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกัน
โดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 4,277 4,277 
 

12.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จ านวนเงิน 27.79 ล้านบาท  
12.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติม

โรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่ เป็นจ านวนเงิน 27.00 ล้านบาท 
 

13.  การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 


