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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี  ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า   

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

  ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น  

  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 ในปี 2556 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ
เรื่อง ภาษีเงินได้ ดังน้ันงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่แสดงเปรียบเทียบ ได้มีการปรับย้อนหลังจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าว ทั้งน้ีข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และข้าพเจ้าได้สอบทานรายการปรับปรุงที่มีต่องบการเงินระหว่างกาล ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่       
30 มิถุนายน 2555 ข้าพเจ้าเห็นว่า รายการปรับปรุงดังกล่าวมีความเหมาะสม และได้น าไปปรับปรุงโดยถูกต้องตามควรแล้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 
 

บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร : 8 สิงหาคม 2556 



 บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบแสดงฐานะการเงิน 

สนิทรพัย์
หน่วย : พันบาท

ณ 30 มถิุนายน 2556 ณ 31 ธันวาคม 2555
ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ สอบทานแล้ว (ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 104,888                 62,419                     
เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากสถาบันการเงิน 6.4 1,330                     201,330                   
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 6.1 177                        157                          
หลักทรัพย์เพ่ือค้า 6.2 1,724                     2,004                       

ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอ่ืน 7 119,298                 107,949                   
สินค้าคงเหลือ 33,343                   39,718                     
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 11,167                   10,193                     
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ๆ 4,536                     6,011                       

รวมสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 15,703                   16,204                     
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 276,463                 429,781                   

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

หลักทรัพย์เผ่ือขาย 6.3 5,209                     4,332                       
เงินฝากประจ าธนาคารทีม่ภีาระผูกพัน 8 3,204                     3,197                       

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 1,379,024              972,833                   
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 32,149                   40,056                     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3 และ 16 7,335                     6,677                       
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 7,502                     5,916                       
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,434,423              1,033,011                

รวมสินทรัพย์ 1,710,886              1,462,792                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



                              บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
                              งบแสดงฐานะการเงิน

                              หนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท
ณ 30 มถิุนายน 2556 ณ 31 ธันวาคม 2555
ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ สอบทานแล้ว (ปรับปรุงใหม)่
หนี้สินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 9 320,000                 -                           
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 10 146,362                 157,844                   
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 22,671                   39,790                     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 24,368                   37,901                     
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 3,997                     5,012                       

รวมหนี้สินหมนุเวียน 517,398                 240,547                   

หนี้สินไมห่มนุเวียน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 38,900                   35,100                     

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 38,900                   35,100                     
รวมหนี้สิน 556,298                 275,647                   

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 11

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 160,000                 160,000                   

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 160,000                 160,000                   

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 172,000                 172,000                   

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 12 16,000                   16,000                     
ยังไมไ่ด้จัดสรร 802,597                 835,856                   

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,991                     3,289                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,154,588              1,187,145                

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,710,886              1,462,792                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

2556 2555 2556 2555
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้
รายได้จากการรักษาพยาบาล 426,871                 388,926                   862,606                  787,962                  
รายได้อ่ืน 4,512                     2,343                       7,536                      6,687                      

รวมรายได้ 431,383                 391,269                   870,142                  794,649                  

ค่าใช้จ่าย 14
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 306,642                 276,550                   601,841                  546,732                  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,862                     3,386                       8,616                      9,835                      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 58,650                   52,381                     114,127                  100,342                  
ค่าตอบแทนกรรมการ 13 720                        391                          1,453                      940                         

รวมค่าใช้จ่าย 369,874                 332,708                   726,037                  657,849                  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 61,509                   58,561                     144,105                  136,800                  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16 12,289                   13,367                     28,564                    31,269                    
ก าไรส าหรับงวด 49,220                   45,194                     115,541                  105,531                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 158                        106                          702                         740                         
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 158                        106                          702                         740                         
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 49,378                   45,300                     116,243                  106,271                  

ก าไรต่อหุ้น (บาท)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.31                       0.28                         0.72                        0.66                        

จ านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น  160,000,000 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด  (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

หน่วย : พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท
ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน



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 2556
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง 160,000                 172,000                   16,000                    828,357                  4,111                      1,180,468               
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

-ภาษีเงินได้ 3 -                         -                           -                          7,499                      (822)                        6,677                      
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง 160,000                 172,000                   16,000                    835,856                  3,289                      1,187,145               
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2556 -                         -                           -                          115,541                  702                         116,243                  
เงินปันผลจ่าย 13 -                         -                           -                          (148,800)                 -                          (148,800)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 160,000                 172,000                   16,000                    802,597                  3,991                      1,154,588               

ปี 2555
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2555 ก่อนปรับปรุง 160,000                 172,000                   16,000                    680,253                  1,852                      1,030,105               
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

-ภาษีเงินได้ 3 -                         -                           -                          5,771                      (371)                        5,400                      
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง 160,000                 172,000                   16,000                    686,024                  1,481                      1,035,505               
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2555 -                         -                           -                          105,531                  740                         106,271                  
เงินปันผลจ่าย 13 -                         -                           -                          (97,760)                   -                          (97,760)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 160,000                 172,000                   16,000                    693,795                  2,221                      1,044,016               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

ก าไรสะสม



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแลว้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน 2556 
หน่วย : พันบาท

2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 144,105                  136,800                    
ปรับกระทบก าไรกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เสือ่มราคา 58,164                    48,326                      
ระบบคณุภาพตัดจ าหน่าย 584                         586                           
คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 7,907                      6,327                        
ก าไรทียั่งไม่เกดิขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (20)                         (68)                           
(ก าไร)ขาดทุนทียั่งไม่เกดิขึ้นจริงของหลกัทรัพย์เพ่ือคา้ 280                         (468)                         
ขาดทุนทีเ่กดิขึ้นจริงจากการขายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                         132                           
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 64                           354                           
หนีส้งสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 109                         (907)                         
เงินปันผลรับ (119)                       (83)                           
ดอกเบีย้รับ (2,897)                    (1,857)                      
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,800                      2,762                        

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 211,977                  191,904                    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงิน 200,000                  -                           
เงินลงทุนในกองทุนเปิด -                         (30,000)                    
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (11,458)                  (14,356)                    
สินคา้คงเหลอื 6,375                      2,091                        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (431)                       (1,985)                      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,170)                    (4)                             

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น (11,482)                  4,560                        
เจ้าหนีค้า่สินทรัพย์ (34,512)                  (17,320)                    
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (1,015)                    (642)                         

เงินสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 356,284                  134,248                    
รับดอกเบีย้ 3,829                      1,851                        
จ่ายภาษีเงินได้ (42,930)                  (41,639)                    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 317,183                  94,460                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน 2556 
หน่วย : พันบาท

2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (446,362)                (48,211)                    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 336                         113                           
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                         50                             

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                         (3,611)                      

เงินฝากประจ าธนาคารทีม่ีภาระผูกพันเพ่ิมขึ้น (7)                           (6)                             

เงินสดรับจากเงินปันผล 119                         83                             
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (445,914)                (51,582)                    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 320,000                  -                           
จ่ายเงินปันผล (148,800)                (97,760)                    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 171,200                  (97,760)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 42,469                    (54,882)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 62,419                    150,490                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่30 มิถนุายน 104,888                  95,608                      

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีม่ิใชเ่งินสด ประกอบดว้ย

ผลก าไรทียั่งไม่เกดิขึ้นจริงของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 877                         925                           

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากเจ้าหนีค้า่สินทรัพย์ 17,393                    10,059                      

อุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากการโอนบัญชเีงินมัดจ า 1,000                      1,320                        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง -                         6,741                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี  30 มิถุนายน 2556 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 สถานะของบริษัท เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียน 

 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.2 สถานที่ตั้งบริษัท 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 

 จังหวัดนนทบุรี 

 สาขา 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 2555 

2.2 ในปี 2556 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้ 
 

ก. ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง   การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน 
ฉบับที่ 1   การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง   สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน  

ฉบับที่ 5           การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง   การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี                            
ฉบับที่ 7           ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

  เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง   งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

     ฉบับที่ 10 
 

ข. ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง   สัญญาประกันภัย 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่น า
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

2.3 งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ในปี 2556 บริษัทได้น านโยบายการบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ในการน านโยบายการบัญชีดังกล่าวมาใช้ บริษัทต้อง
ปรับย้อนหลังงบการเงิน เสมือนว่าบริษัทได้บันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้มาโดยตลอด ดังนั้น
ข้อมูลงบการเงินที่น ามาเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่จัดท าขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม่ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดังนี้ 

         (หน่วย : พันบาท) 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

    (หน่วย : พันบาท) 

2556  2555 

 3 เดือน  6 เดือน  3 เดือน  6 เดือน 

 ภาษีเงินได้ลดลงจากรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (448)  (833)  (66)  (264) 

 ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึ้น 448  833  66  264 

ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0028  0.0052  0.0004  0.0016 
 

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ  ท าให้ต้องปรับเพิ่ม         
ก าไรสะสมต้นงวดส าหรับงบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 7.49 ล้านบาท และ ณ วันที่          
1 มกราคม 2555 เป็นจ านวนเงิน 5.77 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 30 มิถุนายน              
2556 

 31 ธันวาคม              
2555 

 1 มกราคม                 
2555 

งบแสดงฐานะการเงิน       
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7,335  6,677  5,400 
 ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น (175)  (822)  (371) 
 ก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 8,332  7,499  5,771 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติ

ในงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เร่ือง ภาษีเงินได้ 
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติในปี 2556 ดังนี้ 

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดง

ฐานะการเงินระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะ
รับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ บันทึกไว้
เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือบวกภาษีเป็น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีก าไรทางภาษีจากการ
ด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะน าสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ 

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และ  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการ
ที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    

                                                                                                             (หน่วย : พันบาท) 
รายการ ณ 30 มิ.ย. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 

เงินสด 3,983 4,461 
เงินฝากสถาบันการเงิน 100,905 57,958 
 รวม 104,888 62,419 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 4 

6. เงินลงทุน    
 6.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 147 147 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 30 10 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 177  157 
 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2556 2555 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 20       68 

 6.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 
 (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 

เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,008 2,008 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (284)    (4) 

เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม 1,724 2,004 
 

 (หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2556 2555 
ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า (280) 468 

 

6.3 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย 
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 
ราคาทุนที่ซื้อ 220 220 
ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ   

เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน  4,989 4,112 
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นงวด 5,209 4,332 

 

(หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2556 2555 
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย - (132) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย 877 925 
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6.4 เงินฝากสถาบันการเงิน 
   (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 

ตั๋วแลกเงินประเภท 6 - 8 เดือน 1,330 201,330 
 

7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนีอ้ื่น 
           (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 102,786 96,525 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 12,150 9,321 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,277 1,285 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,520 395 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3,016 2,765 

 รวม 121,749 110,291 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,511) (2,402) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 119,238 107,889 
ลูกหนี้อื่น 60 60 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 119,298 107,949 

 
 

8. เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
 

  เงินฝากประจ าธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน    
ค่าไฟฟ้า ต่อธนาคารพาณิชย์ ในการออกหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 

9. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 320,000 - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีการคิดดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา และถึงก าหนดช าระในเดือน กันยายน 2556 
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10.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 
เจ้าหนี้การค้า 44,917 51,537 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 30,517 41,475 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 50,349 46,913 
อ่ืน ๆ 20,579 17,919 
 รวม 146,362 157,844 

 

11.  ทุนเรือนหุ้น 
 

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

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

 
12.  ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนส ารอง
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทุนส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 
13.  เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.93 บาท รวมเป็นเงิน 148.80 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 2.46 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 

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

 
 
 
 
 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 7 

14.  การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
(หน่วย : พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2556 2555 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 179,187 169,150 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 6,238 5,725 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 206,042 183,364 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 193,469 175,881 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 66,655 55,239 
ค่าใช้จ่ายอื่น 74,446 68,490 

รวม 726,037 657,849 
 

15.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

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

 

16.  ภาษีเงินได้ 
 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรทางภาษีของบริษัท ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่     
30 มิถุนายน 2556 และ 2555 ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได ้
 บริษัทค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556 อัตราร้อยละ 20 และ ปี 2555 อัตราร้อยละ 23 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
                        ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 2555 
ส าหรับงวด 3 เดือน   
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 12,737 13,595 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (448) (228) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,289 13,367 
ส าหรับงวด 6 เดือน   
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 29,397 31,695 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (833) (426) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28,564 31,269 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประกอบด้วย
ผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
รายการ ณ 30 มิถุนายน 2556 ณ 31 ธันวาคม 2555 

ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน   
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (30) (10) 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 284 4 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า 2,511 2,402 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 38,900 35,100 

รวม 41,665 37,496 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น   

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (4,989) (4,112) 
รวม 36,676 33,384 

สินทรัพย/์หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   
ซึ่งค านวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20% 7,335 6,677 

 

17.   ภาระผูกพัน 
 

17.1  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกัน
โดยธนาคารพาณิชย์  ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 4,277 4,277 
 

17.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-90 วัน จ านวนเงิน 3.49 ล้านบาท และมีสัญญาบริการที่ไม่สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ จ านวนเงิน 1.12 ล้านบาท 

 

17.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

ปรับปรุงอาคารจ านวนเงิน 31.80 ล้านบาท ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปเป็นจ านวนเงิน 
4.03 ล้านบาท และภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อเคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพยาบาลเป็นจ านวนเงิน        
9.00 ล้านบาท 

 

18.  การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 


