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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ        
งบกระแสเงินสด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท 
โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่านี้  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว 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 :  6 พฤศจิกายน 2557 



 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์
หน่วย : พันบาท

ณ 30 กนัยายน 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556
ยังไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ สอบทานแลว้
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 37,488                   35,834                   
เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากสถาบันการเงิน 6.4 1,330                     1,330                     
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 6.1 161                        133                        
หลกัทรัพย์เพ่ือคา้ 6.2 1,943                     1,769                     

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 7 111,622                 113,981                 
สินคา้คงเหลอื 32,017                   40,727                   
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า 10,065                   10,532                   
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ 1,620                     4,472                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11,685                   15,004                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 196,246                 208,778                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 6.3 5,604                     5,157                     
เงินฝากประจ าธนาคารทีม่ีภาระผูกพัน 8 3,294                     3,277                     

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,427,250              1,421,074              
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 31,982                   36,485                   
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 14 8,547                     7,741                     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,889                     4,522                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,483,566              1,478,256              

รวมสินทรัพย์ 1,679,812              1,687,034              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้



                              บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

                              งบแสดงฐานะการเงิน
                              หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท
ณ 30 กนัยายน 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556
ยังไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ สอบทานแลว้
หนีส้นิหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 103,000                 160,000                 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 10 169,000                 154,759                 
เจ้าหนีค้่าสนิทรัพย์ 14,224                   21,659                   
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 16,294                   25,898                   
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 3,795                     5,084                     

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 306,313                 367,400                 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 44,932                   39,408                   

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 44,932                   39,408                   
รวมหนีส้นิ 351,245                 406,808                 

สว่นของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามัญ 160,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 160,000                 160,000                 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว
หุน้สามัญ 160,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 160,000                 160,000                 

สว่นเกินมูลค่าหุน้
สว่นเกินมูลค่าหุน้สามัญ 172,000                 172,000                 

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 16,000                   16,000                   
ยังไม่ได้จัดสรร 976,261                 928,278                 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุน้ 4,306                     3,948                     
รวมสว่นของผู้ถือหุน้ 1,328,567              1,280,226              

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุน้ 1,679,812              1,687,034              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้



ยังไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 489,589                 475,443                 1,402,379              1,338,049              
รายไดอ่ื้น 2,733                      1,195                      10,477                   8,731                      

รวมรายได้ 492,322                 476,638                 1,412,856              1,346,780              

คา่ใชจ่้าย 12
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 334,655                 322,344                 971,692                 924,185                 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 1,329                      8,661                      12,699                   17,277                   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 60,625                   56,869                   182,182                 170,996                 
คา่ตอบแทนกรรมการ 11 666                         678                         2,040                      2,131                      
ต้นทุนทางการเงิน 1,049                      -                         3,047                      -                         

รวมคา่ใชจ่้าย 398,324                 388,552                 1,171,660              1,114,589              

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 93,998                   88,086                   241,196                 232,191                 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 14 18,687                   17,540                   47,613                   46,104                   
ก าไรส าหรับงวด 75,311                   70,546                   193,583                 186,087                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลก าไรจากการวัดมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 68                           200                         447                         1,077                      
ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงใน

มูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย (13)                         (40)                         (89)                         (215)                       
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 55                           160                         358                         862                         
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 75,366                   70,706                   193,941                 186,949                 

ก าไรต่อหุน้ (บาท)
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.47                        0.44                        1.21                        1.16                        

จ านวนหุน้สามัญที่ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้  160,000,000 หุน้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด  (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย : พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท
ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดเกา้เดอืน



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หน่วย : พันบาท
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน องค์ประกอบ รวม
และ มูลค่า อ่ืนของส่วน ส่วนของ

ช าระแล้ว หุน้ ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ของผู้ถือหุน้ ผู้ถือหุน้
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 -                         -                         -                         193,583                 358                        193,941                 
เงินปันผลจ่าย 11 -                         -                         -                         (145,600)                -                         (145,600)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2557 160,000                 172,000                 16,000                   976,261                 4,306                     1,328,567              

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

-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 -                         -                         -                         186,087                 862                        186,949                 
เงินปันผลจ่าย 11 -                         -                         -                         (148,800)                -                         (148,800)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2556 160,000                 172,000                 16,000                   873,143                 4,151                     1,225,294              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2557

ก าไรสะสม



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแลว้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2557

หน่วย : พันบาท
2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 241,196                 232,191                 
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคา 94,821                   89,651                   
ระบบคุณภาพตัดจ าหน่าย 1,051                     881                        
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 7,869                     11,595                   
(ก าไร)ขาดทุนทียั่งไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (28)                         13                           
(ก าไร)ขาดทุนทียั่งไม่เกิดขึน้จริงของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (174)                       316                        
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (49)                         161                        
หนีสู้ญเพ่ิมขึน้ 473                        -                         
หนีส้งสัยจะสูญเพ่ิมขึน้(ลดลง) (847)                       701                        
เงินปันผลรับ (58)                         (165)                       
ดอกเบีย้รับ (201)                       (2,928)                    
ดอกเบีย้จ่าย 3,047                     -                         
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,572                     5,737                     

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 352,672                 338,153                 

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงิน -                         200,000                 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 2,733                     (15,817)                  
สินค้าคงเหลอื 8,710                     8,106                     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 3,356                     1,031                     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,943)                    (2,713)                    

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของหนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 14,573                   1,061                     
เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ (13,811)                  (34,512)                  
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (1,289)                    (1,240)                    
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (48)                         -                         

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 362,953                 494,069                 
รับดอกเบีย้ 165                        3,843                     
จ่ายดอกเบีย้ (3,379)                    -                         
จ่ายภาษีเงินได้ (58,112)                  (70,180)                  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 301,627                 427,732                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแลว้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2557

หน่วย : พันบาท
2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้ (94,514)                  (502,438)                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 467                        397                        
หลกัทรัพย์เผ่ือขายเพ่ิมขึน้ -                         (2)                           
ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,366)                    (4,247)                    
เงินฝากประจ าธนาคารทีม่ีภาระผูกพันเพ่ิมขึน้ (17)                         (20)                         
เงินสดรับจากเงินปันผล 57                           163                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (97,373)                  (506,147)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน (57,000)                  240,000                 
จ่ายเงินปันผล (145,600)                (148,800)                

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (202,600)                91,200                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 1,654                     12,785                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 35,834                   62,419                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 37,488                   75,204                   

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีม่ิใช่เงินสด ประกอบด้วย

ผลก าไรทียั่งไม่เกิดขึน้จริงของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 447                        1,077                     
อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากเจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ 6,376                     27,855                   
อุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากการโอนบัญชีเงินมัดจ า 525                        1,000                     
เงินปันผลค้างรับ 1                             2                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี  30 กันยายน 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 30 ก.ย. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
เงินสด 1,354 5,890 
เงินฝากสถาบันการเงิน 36,134 29,944 
 รวม 37,488 35,834 

 

6. เงินลงทุน    
6.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 ก.ย. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 147 147 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 14 (14) 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 161 133 
 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

2557 2556 
 ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 28 (13) 

 

6.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 
 (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 ก.ย. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 

เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,008 2,008 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (65) (239) 

เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม 1,943 1,769 
 

 (หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2557 2556 
ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า 174 (316) 
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6.3 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย 
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 ก.ย. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
ราคาทุนที่ซื้อ 222 222 
ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ   

เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน  5,382 4,935 
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นงวด 5,604 5,157 

 

(หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2557 2556 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย 447 1,077 

 
6.4 เงินฝากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 ก.ย. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 

ตัว๋แลกเงินประเภท 6 - 8 เดือน 1,330 1,330 
 

7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
           (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 ก.ย. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 102,328 100,450 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 6,994 9,524 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,090 1,949 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,048 2,551 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3,236 3,428 

 รวม 114,696 117,902 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,134) (3,981) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 111,562 113,921 
ลูกหนี้อื่น 60 60 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 111,622 113,981 

 

8. เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
 

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

รายการ 
จ านวนเงนิ (พันบาท) เงื่อนไขการจ่ายช าระ  

ณ 30 ก.ย. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 30 ก.ย. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 103,000 160,000 1. เงินตน้ 63 ล้านบาท ก าหนดช าระ 1. เงินตน้ 70 ล้านบาท ก าหนด 
   ในเดือน ตุลาคม 2557 ช าระในเดือน มกราคม 2557 
   2. เงินตน้ 40 ล้านบาท ก าหนดช าระ 2. เงินตน้ 90 ล้านบาท ก าหนด 
   ในเดือน พฤศจิกายน 2557 ช าระในเดือน มีนาคม 2557 
   3. อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว ้ 3. อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว ้
   ในสัญญา ในสัญญา 
     

 

10.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 ก.ย. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 
เจ้าหนี้การค้า 49,601 55,564 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 44,141 28,392 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 54,274 50,368 
อ่ืน ๆ 20,984 20,435 
 รวม 169,000 154,759 

 
11.  เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท รวมเป็นเงิน 145.60 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 2.41 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 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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12.  การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
(หน่วย : พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2557 2556 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 289,031 276,623 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 9,218 9,309 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 326,976 309,283 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 321,611 298,470 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 103,741 102,127 
หนี้สูญ 473 - 
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง) (847) 701 
ต้นทุนทางการเงิน 3,047 - 
ค่าใช้จ่ายอื่น 118,410 118,076 

รวม 1,171,660 1,114,589 
 

13.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

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

14. ภาษีเงินได้ 
 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรทางภาษีของบริษัท ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2557 และ 2556 ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 
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 บริษัทค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2557 และ 2556 อัตราร้อยละ 20 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
                        ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 2556 
ส าหรับงวด 3 เดือน   
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 19,038 18,060 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (351) (520) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 18,687 17,540 
ส าหรับงวด 9 เดือน   
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 48,508 47,457 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (895) (1,353) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 47,613 46,104 

ณ วันที่  30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ /หนี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
รายการ ณ 30 กันยายน 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 

ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน   
(ก าไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (14) 14 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 65 239 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า 3,134 3,981 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 44,932 39,408 

รวม 48,117 43,642 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น   

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (5,382) (4,935) 
รวม 42,735 38,707 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ซึ่งค านวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20% 8,547 7,741 
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15.   ภาระผูกพัน 
 

15.1  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกัน
โดยธนาคารพาณิชย์  ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 4,277 4,277 
 

15.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-90 วัน จ านวนเงิน 10.26 ล้านบาท และมีสัญญาบริการที่ไม่สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ จ านวนเงิน 1.05 ล้านบาท 

 

15.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

ปรับปรุงอาคารจ านวนเงิน 2.55 ล้านบาท และภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อ
เติมโรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่ เป็นจ านวนเงิน 28.05 ล้านบาท 

 

16.  การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 


