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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว 
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า   

ขอบเขตการสอบทาน 

  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน    
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 

ข้อสรุป 

  ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

 

 

 
 (นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 
 
 

บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร : 14 พฤษภาคม 2557 



 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบแสดงฐานะการเงิน 

สนิทรัพย์
หน่วย : พันบาท

ณ 31 มนีาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556
ยังไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 68,183                    35,834                    
เงินลงทุนช่ัวคราว

เงินฝากสถาบันการเงิน 6.4 1,330                      1,330                      
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 6.1 141                         133                         
หลักทรัพย์เพ่ือคา้ 6.2 1,827                      1,769                      

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 7 107,653                  113,981                  
สินคา้คงเหลือ 32,141                    40,727                    
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 14,326                    10,532                    
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ๆ 3,655                      4,472                      

รวมสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 17,981                    15,004                    
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 229,256                  208,778                  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

หลักทรัพย์เผ่ือขาย 6.3 5,300                      5,157                      
เงินฝากประจ าธนาคารที่มภีาระผูกพัน 8 3,280                      3,277                      

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,441,636               1,421,074               
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 33,893                    36,485                    
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 15 7,917                      7,741                      
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,740                      4,522                      
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,495,766               1,478,256               

รวมสินทรัพย์ 1,725,022               1,687,034               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



                              บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
                              งบแสดงฐานะการเงิน

                              หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น

หน่วย : พันบาท
ณ 31 มนีาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556
ยังไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
หนี้สินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 110,000                  160,000                  
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 10 157,292                  154,759                  
เจ้าหนี้คา่สินทรัพย์ 15,865                    21,659                    
เงินปันผลคา้งจ่าย 145,600                  -                          
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคา้งจ่าย 41,719                    25,898                    
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 4,264                      5,084                      

รวมหนี้สินหมนุเวียน 474,740                  367,400                  

หนี้สินไมห่มนุเวียน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 41,230                    39,408                    

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 41,230                    39,408                    
รวมหนี้สิน 515,970                  406,808                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

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

ทุนที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั 160,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 160,000                  160,000                  

ส่วนเกนิมลูคา่หุ้น
ส่วนเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 172,000                  172,000                  

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 11 16,000                    16,000                    
ยังไมไ่ดจั้ดสรร 856,990                  928,278                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 4,062                      3,948                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,209,052               1,280,226               

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,725,022               1,687,034               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ยังไมไ่ดต้รวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 2557 2556
รายได้

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 474,132                  435,735                  
รายไดอ่ื้น 2,244                      3,024                      

รวมรายได้ 476,376                  438,759                  

คา่ใช้จ่าย 13
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 322,083                  295,199                  
คา่ใช้จ่ายในการขาย 2,032                      4,754                      
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 57,685                    55,477                    
คา่ตอบแทนกรรมการ 12 708                         733                         
ต้นทุนทางการเงิน 1,123                      -                          

รวมคา่ใช้จ่าย 383,631                  356,163                  

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 92,745                    82,596                    
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 15 18,433                    16,275                    
ก าไรส าหรับงวด 74,312                    66,321                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลก าไรจากการวัดมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 143                         680                         
ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยุติธรรม

ของเงินลงทุนเผ่ือขาย (29)                          (136)                        
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 114                         544                         
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 74,426                    66,865                    

ก าไรต่อหุ้น (บาท)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.46                        0.41                        

จ านวนหุ้นสามญัที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น  160,000,000 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด  (มหาชน)
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2557

หน่วย : พันบาท 
ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท



ยังไมไ่ดต้รวจสอบ
สอบทานแล้ว

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ องคป์ระกอบ รวม
และ มลูคา่ อ่ืนของส่วน ส่วนของ

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

เบ็ดเสร็จอ่ืน
เงินลงทุน

หมายเหตุ เผ่ือขาย

ปี 2557
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2557 160,000                  172,000                  16,000                    928,278                  3,948                      1,280,226               
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2557 -                          -                          -                          74,312                    114                         74,426                    
เงินปันผลจ่าย 12 -                          -                          -                          (145,600)                 -                          (145,600)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2557 160,000                  172,000                  16,000                    856,990                  4,062                      1,209,052               

ปี 2556
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2556 กอ่นปรับปรุง 160,000                  172,000                  16,000                    828,357                  4,111                      1,180,468               
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

-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 -                          -                          -                          66,321                    544                         66,865                    
เงินปันผลจ่าย 12 -                          -                          -                          (148,800)                 -                          (148,800)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2556 160,000                  172,000                  16,000                    753,377                  3,833                      1,105,210               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2557

หน่วย : พันบาท
ก าไรสะสม



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หน่วย : พันบาท
2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 92,745                    82,596                    
ปรับกระทบก าไรกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคา 31,179                    27,582                    
ระบบคณุภาพตัดจ าหน่าย 289                         290                         
คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 2,592                      3,951                      
ก าไรที่ยังไมเ่กดิขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (8)                            (31)                          
ก าไรที่ยังไมเ่กดิขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพ่ือคา้ (58)                          (56)                          
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (166)                        (86)                          
หนี้สูญเพ่ิมขึ้น 473                         -                          
หนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (736)                        109                         
เงินปันผลรับ (43)                          (115)                        
ดอกเบี้ยรับ (28)                          (1,663)                     
ดอกเบี้ยจ่าย 1,123                      -                          
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,870                      1,904                      

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 129,232                  114,481                  

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 6,591                      (14,698)                   
สินคา้คงเหลือ 8,586                      2,244                      
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (2,909)                     (1,272)                     
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 493                         (22)                          

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 2,862                      (16,591)                   
เจ้าหนี้คา่สินทรัพย์ (15,186)                   (30,854)                   
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน (820)                        (1,002)                     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (48)                          -                          

เงินสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 128,801                  52,286                    
รับดอกเบี้ย 3                             -                          
จ่ายดอกเบี้ย (1,452)                     -                          
จ่ายภาษีเงินได้ (2,817)                     (2,263)                     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 124,535                  50,023                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2557

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หน่วย : พันบาท
2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (42,406)                   (378,483)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 223                         296                         

เงินฝากประจ าธนาคารที่มภีาระผูกพันเพ่ิมขึ้น (3)                            (3)                            

เงินสดรับจากเงินปันผล -                          78                           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (42,186)                   (378,112)                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (50,000)                   330,000                  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (50,000)                   330,000                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 32,349                    1,911                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 35,834                    62,419                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มนีาคม 68,183                    64,330                    

ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มใิช่เงินสด ประกอบดว้ย

ผลก าไรที่ยังไมเ่กดิขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 143                         680                         

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากเจ้าหนี้คา่สินทรัพย์ 9,392                      26,469                    
เงินปันผลคา้งจ่าย 145,600                  148,800                  
เงินปันผลคา้งรับ 43                           115                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2557



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี  31 มีนาคม 2557 
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 2556 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

บริษัทได้เปิดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ในระหว่างงวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ 

2.3 งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี 

 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ปี 2556 บริษัทได้น านโยบายการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ท าให้ต้องปรับเพิ่มก าไร
สะสมต้นงวดส าหรับงบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 7.49 ล้านบาท 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติ
ในงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
                                                                                                             (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
เงินสด 1,176 5,890 
เงินฝากสถาบันการเงิน 67,007 29,944 
 รวม 68,183 35,834 

 

6. เงินลงทุน    
6.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 147 147 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (6) (14) 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 141 133 
 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2557 2556 
 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 8 31 

 

6.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพยเ์พื่อค้า 
 (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 

เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,008 2,008 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (181) (239) 

เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม 1,827 1,769 
 

 (หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2557 2556 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า 58 56 
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6.3 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย 
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
ราคาทุนที่ซื้อ 222 222 
ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ   

เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน  5,078 4,935 
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นงวด 5,300 5,157 

 

(หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2557 2556 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย 143 680 

 
6.4 เงินฝากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 

ตัว๋แลกเงินประเภท 8 เดือน 1,330 1,330 
 

7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
           (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 98,500 100,450 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 6,171 9,524 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,359 1,949 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,288 2,551 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,500 3,428 

 รวม 110,818 117,902 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,245) (3,981) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 107,573 113,921 
ลูกหนี้อื่น 80 60 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 107,653 113,981 

 

8. เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
 

  เงินฝากประจ าธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน    
ค่าไฟฟ้า ต่อธนาคารพาณิชย์ ในการออกหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 
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9. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   
 

รายการ 
จ านวนเงิน (พันบาท) เงื่อนไขการจ่ายช าระ  

ณ 31 มี.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 มี.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 110,000 160,000 1. เงินต้น 40 ล้านบาท ก าหนด 1. เงินต้น 70 ล้านบาท ก าหนด 
   ช าระในเดือน เมษายน 2557 ช าระในเดือน มกราคม 2557 
   2. เงินต้น 70 ล้านบาท ก าหนด 2. เงินต้น 90 ล้านบาท ก าหนด 
   ช าระในเดือน พฤษภาคม 2557 ช าระในเดือน มีนาคม 2557 
   3. อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 3. อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
   ในสัญญา ในสัญญา 

 

10.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 31 มี.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
เจ้าหนี้การค้า 48,259 55,564 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 25,928 28,392 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 59,134 50,368 
อ่ืน ๆ 23,971 20,435 
 รวม 157,292 154,759 

 
11.  ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

 บริษัทจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนส ารอง
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทุนส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 
12.  เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ
หุ้นจ านวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท รวมเป็นเงิน 145.60 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนเงิน 2.41 ล้านบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

 
 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 
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13.  การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
(หน่วย : พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2557 2556 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 99,244 90,822 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 3,100 3,126 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 106,010 97,692 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 106,653 95,400 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 34,060 31,823 
หนี้สูญ 473 - 
หนี้สงสัยจะสูญ (736) 109 
ต้นทุนทางการเงิน 1,123 - 
ค่าใช้จ่ายอื่น 33,704 37,191 

รวม 383,631 356,163 
 

14.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

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

 

15.  ภาษีเงินได้ 
 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรทางภาษีของบริษัท ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 
และ 2556 ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 
หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 
 บริษัทค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2557 และ 2556 อัตราร้อยละ 20 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
                        ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  2557 2556 
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 18,637 16,660 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (204) (385) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,433 16,275 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
ผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 
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(หน่วย: พันบาท) 
รายการ ณ 31 มีนาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 

ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน   
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 6 14 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 181 239 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า 3,245 3,981 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 41,230 39,408 

รวม 44,662 43,642 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น   

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (5,078) (4,935) 
รวม 39,584 38,707 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ซึ่งค านวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20% 7,917 7,741 

 

16.   ภาระผูกพัน 
 

16.1  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกันโดย
ธนาคารพาณิชย์  ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 4,277 4,277 
 

16.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-90 วัน จ านวนเงิน 7.44 ล้านบาท และมีสัญญาบริการที่ไม่สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ จ านวนเงิน 3.15 ล้านบาท 

 

16.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

ปรับปรุงอาคารจ านวนเงิน 14.05 ล้านบาท ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อเคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์
โรงพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 4.24 ล้านบาท และภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อ
เติมโรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่ เป็นจ านวนเงิน 30.30 ล้านบาท 

 

17.  การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 


