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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบ
กระแสเงินสด ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า   

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

 ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ 
 

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

 
 (นายอภิรักษ์    อติอนุวรรตน์) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 

7 สิงหาคม 2555 



หน่วย : พันบาท
ณ 30 มิถุนายน 2555 ณ 31 ธันวาคม 2554
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 95,608                    150,490                  
เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 6.1 30,188                    120                         
หลักทรัพย์เพ่ือค้า 6.2 1,694                      1,226                      

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 7 92,838                    77,575                    
สินค้าคงเหลือ 30,570                    32,661                    
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 10,651                    8,020                      
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ 2,426                      3,066                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 13,077                    11,086                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 263,975                  273,158                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

หลักทรัพย์เผ่ือขาย 6.3 2,997                      2,254                      
เงินฝากประจ าธนาคาร 8 2,440                      2,434                      

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 927,929                  923,873                  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 33,020                    28,995                    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,583                      11,485                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 975,969                  969,041                  

รวมสินทรัพย์ 1,239,944               1,242,199               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ตรวจสอบแล้ว

 บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด  (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์



หน่วย : พันบาท
ณ 30 มิถุนายน 2555 ณ 31 ธันวาคม 2554
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
หนีส้ินหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 9 130,256                   125,696                   
เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ 12,202                     19,463                     
เงินปันผลค้างจ่าย -                          -                          
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 27,455                     37,399                     
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 3,600                       4,242                       

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 173,513                   186,800                   
หนีส้ินไม่หมุนเวียน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 28,056                     25,294                     
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 28,056                     25,294                     

รวมหนีส้ิน 201,569                   212,094                   

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ 10

ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามัญ 160,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
  (31 ธันวาคม 2554 : 16,000,000 หุน้ 
    มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 160,000                   160,000                   

ทุนที่ออกและช าระแลว้
หุน้สามัญ 160,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
  (31 ธันวาคม 2554 : 16,000,000 หุน้ 
    มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 160,000                   160,000                   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 172,000                   172,000                   

ก าไรสะสม
จัดสรรแลว้ 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 11 16,000                     16,000                     
ยังไม่ได้จัดสรร 687,598                   680,253                   

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 2,777                       1,852                       
รวมส่วนของเจ้าของ 1,038,375                1,030,105                

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 1,239,944                1,242,199                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ

ตรวจสอบแล้ว

บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด  (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน



ยังไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
รายได้

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 388,926                   336,196                   787,962 666,038 
รายไดอ่ื้น 2,343                       3,143                       6,687     6,144     

รวมรายได้ 391,269                   339,339                   794,649 672,182 

คา่ใชจ่้าย 13
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 276,550                   242,572                   546,732 472,792 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 3,386                       3,495                       9,835     5,958     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 52,381                     47,617                     100,342 94,281   
คา่ตอบแทนกรรมการ 12 391                          592                          940         1,154     

รวมคา่ใชจ่้าย 332,708                   294,276                   657,849 574,185 

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 58,561                     45,063                     136,800 97,997   
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 14 13,595                     13,813                     31,695   30,247   
ก าไรส าหรับงวด 44,966                     31,250                     105,105 67,750   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลก าไรจากการวัดมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 133                          257                          925         357         
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 133                          257                          925         357         
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 45,099                     31,507                     106,030 68,107   

ก าไรต่อหุน้ (บาท)
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.28                         0.20                         0.66        0.42        

จ านวนหุน้สามัญที่ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้  160,000,000 หุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดหกเดอืน

บรษัิท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด  (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2555 และ 2554

หน่วย : พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท



ทุนที่ออก ส่วนเกิน ก าไรสะสม องค์ประกอบ รวม

และ มูลค่า อ่ืนของส่วน ส่วนของ

ช ำระแล้ว หุ้น ของเจ้าของ เจ้าของ

ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน

เงินลงทุน

หมายเหตุ เผ่ือขาย

ปี 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 160,000                    172,000                    16,000    680,253  1,852         1,030,105 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -          105,105  925            106,030    

เงินปันผลจ่าย 12 -                            -                            -          (97,760)   -            (97,760)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถินุายน 2555 160,000                    172,000                    16,000    687,598  2,777         1,038,375 

ปี 2554

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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี 3 -                            -                            -          (20,671)   -            (20,671)     

ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแลว้ 160,000                    172,000                    16,000    634,362  1,394         983,756    

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -          67,750    357            68,107      

เงินปันผลจ่าย 12 -                            -                            -          (116,800) -            (116,800)   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถินุายน 2554 160,000                    172,000                    16,000    585,312  1,751         935,063    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของ

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มถินุายน 2555 และ 2554

หน่วย : พันบาท

ทุนส ารอง
ตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแลว้

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
หน่วย : พันบาท

2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 136,800        97,997                    
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 48,326          42,070                    
ระบบคุณภาพตัดจ าหน่าย 586               -                          
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 6,327            5,519                      
ขาดทุนจากการแปลงสิทธิหลกัทรัพย์เพ่ือค้า -               115                         
(ก าไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (68)               3                             
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (468)             (27)                          
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 132                -                          
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 354               1,315                      
หนี้สูญ -               5                             
หนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (907)             969                         
เงินปันผลรับ (83)               (56)                          
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,762            2,268                      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 193,761        150,178                  

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด (30,000)        -                          
ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อ่ืน (14,356)        5,611                      
สินค้าคงเหลอื 2,091            201                         
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,991)          (2,375)                     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (4)                 (1,256)                     

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 4,560            13,582                    
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (17,320)        (1,976)                     
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (642)             (918)                        

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 136,099        163,047                  
จ่ายภาษีเงินได้ (41,639)        (36,685)                   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 94,460          126,362                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแลว้

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด(ต่อ)

ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
หน่วย : พันบาท

2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึ้น (48,211)        (78,622)                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 113               661                         
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 50                 -                          
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,611)          (834)                        
เงินฝากประจ าธนาคารเพ่ิมขึ้น (6)                 (4)                            
เงินสดรับจากเงินปันผล 83                 56                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (51,582)        (78,743)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล (97,760)        (116,800)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (97,760)        (116,800)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (54,882)        (69,181)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 150,490        151,558                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุายน 95,608          82,377                    

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด ประกอบด้วย

ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 925               357                         
สินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 10,059          17,068                    
สินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจ า 1,320            2,834                      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ถาวร 6,741            851                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี  30 มิถุนายน 2555 และ 2554 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 สถานะของบริษัท เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียน 

 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.2 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 

 จังหวัดนนทบุรี 

 สาขา เลขที่ 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ  
 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

1.3 ลักษณะธุรกิจ โรงพยาบาล 
 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

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

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

2.3  งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดท าขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบัญชี 

 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
ในปี 2554 บริษัทได้น านโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตาม

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

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

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

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
เงินสด 3,296 3,910 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 36,559 84,129 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 9,904 7,245 
เงินฝากประจ าและตั๋วแลกเงิน 45,849 55,206 
 รวม 95,608 150,490 

 

6.  เงินลงทุนชั่วคราว    
 6.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 30,147 147 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 41 (27) 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 30,188 120 

  
(หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2555 2554 
ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 68 (3) 

 
6.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 

 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
หลักทรัพย์เพื่อค้า-ราคาทุน 2,008 2,008 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (314) (782) 
หลักทรัพย์เพื่อค้า-มูลค่ายุติธรรม 1,694 1,226 

 

(หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2555 2554 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า 468 27 
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6.3 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย 
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
ราคาทุนที่ซื้อ 220 402 
ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ   

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน  2,777 1,852 
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นงวด 2,997 2,254 

 

(หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2555 2554 
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย (132) - 

 
7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
 

           (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 83,975 69,668 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 6,533                     6,959 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,216 296 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 398 197 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3,300 4,016 

 รวม 95,422 81,136 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,654) (3,561) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 92,768 77,575 
ลูกหนี้อื่น 70 - 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 92,838 77,575 

 
 

8. เงินฝากประจ าธนาคาร 
 

  เงินฝากประจ าธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันค่า
ไฟฟ้า ต่อธนาคารพาณิชย์ ในการออกหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 
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9.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 
เจ้าหนี้การค้า 45,690 41,442 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 25,076 29,528 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 43,413 39,932 
อ่ืน ๆ 16,077 14,794 
 รวม 130,256 125,696 

 

10. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่
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 เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม 2555 

11. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนส ารอง
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทุนส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 

12. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัตใิห้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ 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 
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13. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
(หน่วย : พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2555 2554 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 169,150 144,024 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 5,725 6,239 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 183,364 164,732 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 175,881 152,057 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 55,239 47,589 
ค่าใช้จ่ายอื่น 68,490 59,544 

รวม            657,849 574,185 
 
14. ภาษีเงินได้ 
 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทส าหรับงวดสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 
2554 ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 
หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ บริษัทค านวณภาษีเงินได้ในปี 2555 อัตราร้อยละ 23 
และในปี 2554 อัตราร้อยละ 30 
  

15. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

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

 

16. ภาระผูกพัน 
 

16.1  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกัน
โดยธนาคารพาณิชย์  ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 3,579 3,579 
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16.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จ านวนเงิน 4.69 ล้านบาท และมีสัญญาบริการที่ไม่สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ จ านวนเงิน 1.83 ล้านบาท 

 

16.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

ปรับปรุงอาคารจ านวนเงิน 13.64 ล้านบาท  และบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อโปรแกมส าเร็จรูป
เป็นจ านวนเงิน 5.17 ล้านบาท  

17. รายการบัญชีของบริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

 บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป
และเป็นไปตามราคาตลาด บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีลักษณะของความสัมพันธ์โดยเป็นกรรมการของบริษัท 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการที่เกี่ยวข้องกันในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
2555 2554 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
ค่าที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ - 300 
 

 

18. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการ ในงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 

มิถุนายน 2554 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน การจัดประเภทบัญชี
ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อก าไรส าหรับงวดหรือส่วนของเจ้าของตามที่รายงานไว้ 

 

19. การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 

 


