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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน 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 สิงหาคม 2558 
 



หนวย : พันบาท
30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

หมายเหตุ สอบทานแลว
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 38,925 35,310
เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในกองทุนเปด 5.1 797 147
หลักทรัพยเพื่อคา 5.2 1,809 1,753

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 6 108,262 110,194
สินคาคงเหลือ 36,770 43,741
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

คาใชจายจายลวงหนา 11,321 14,759
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ๆ 1,684 1,641

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 13,005 16,400
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 199,568 207,545

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน 7 - 3,347
หลักทรัพยเผื่อขาย 5.3 5,905 5,539
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,384,132 1,403,007
สินทรัพยไมมีตัวตน 25,884 29,170
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11 9,321 8,662
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 6,045 7,136
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,431,287 1,456,861

รวมสินทรัพย 1,630,855 1,664,406

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
สินทรัพย



หนวย : พันบาท
30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

หมายเหตุ สอบทานแลว
หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 8 152,917 171,599
เจาหน้ีคาสินทรัพย 15,908 10,848
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 29,223 31,021
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,894 5,506

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 201,942 218,974

หน้ีสินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 48,945 45,107

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 48,945 45,107
รวมหน้ีสิน 250,887 264,081

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 160,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 160,000 160,000

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 160,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 160,000 160,000

สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 172,000 172,000

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 16,000 16,000
ยังไมไดจัดสรร 1,027,422 1,048,072

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 4,546 4,253
รวมสวนของผูถือหุน 1,379,968 1,400,325

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,630,855 1,664,406

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
รายได

รายไดจากการรักษาพยาบาล 452,700 438,658 912,911 912,790
รายไดอ่ืน 2,888 5,500 5,480 7,744

รวมรายได 455,588 444,158 918,391 920,534

คาใชจาย 10
ตนทุนในการรักษาพยาบาล 312,422 314,954 619,976 637,037
คาใชจายในการขาย 1,880 9,338 3,231 11,370
คาใชจายในการบริหาร 63,334 63,872 119,455 121,557
คาตอบแทนกรรมการ 9 826 666 1,616 1,374
ตนทุนทางการเงิน - 875 - 1,998

รวมคาใชจาย 378,462 389,705 744,278 773,336

กําไรกอนภาษีเงินได 77,126 54,453 174,113 147,198
คาใชจายภาษีเงินได 11 15,383 10,493 34,763 28,926
กําไรสําหรับงวด 61,743 43,960 139,350 118,272
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขาย (54) 236 366 379

ภาษีเงินไดเก่ียวกับผลตางจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 11 (47) (73) (76)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (43) 189 293 303
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 61,700 44,149 139,643 118,575

กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.38 0.28 0.87 0.74

จํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน 160,000,000 หุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน

บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558

หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท



ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หนวย : พันบาท
ทุนที่ออก สวนเกิน องคประกอบ รวม

และ มูลคา อื่นของสวน สวนของ
ชําระแลว หุน ทุนสํารอง ยังไมได ของผูถือหุน ผูถือหุน

ตามกฎหมาย จัดสรร กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุน

หมายเหตุ เผ่ือขาย

ป 2558
ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม 2558 160,000 172,000 16,000 1,048,072 4,253 1,400,325
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2558 - - - 139,350 293 139,643
เงินปนผลจาย 9 - - - (160,000) - (160,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 160,000 172,000 16,000 1,027,422 4,546 1,379,968

ป 2557
ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม 2557 160,000 172,000 16,000 928,278 3,948 1,280,226
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2557 - - - 118,272 303 118,575
เงินปนผลจาย 9 - - - (145,600) - (145,600)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 160,000 172,000 16,000 900,950 4,251 1,253,201

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558

กําไรสะสม



ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
หนวย : พันบาท

2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 174,113 147,198
ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 63,408 62,600
ระบบคุณภาพตัดจําหนาย 716 565
คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย 5,185 5,197
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปด 3 (15)
กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพยเพื่อคา (56) (103)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (76) 166
หน้ีสูญ - 473
หน้ีสงสัยจะสูญลดลง (122) (837)
เงินปนผลรับ (45) (43)
ดอกเบี้ยรับ (143) (176)
ดอกเบี้ยจาย - 1,998
คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 4,243 3,721

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 247,226 220,744

การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปด (653) -
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 2,054 15,731
สินคาคงเหลือ 6,971 7,380
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,383 (649)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (525) (2,623)

การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของหน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (18,682) 9,647
เจาหน้ีคาสินทรัพย (1,218) (13,828)
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (1,612) (1,132)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (405) (48)

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 236,539 235,222
รับดอกเบี้ย 155 154
จายดอกเบี้ย - (2,323)
จายภาษีเงินได (37,293) (31,614)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 199,401 201,439
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
หนวย : พันบาท

2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (37,420) (83,207)
เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 121 347
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (1,879) (168)
เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 3,347 (6)
เงินสดรับจากเงินปนผล 45 43

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (35,786) (82,991)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 20,000
จายเงินปนผล (160,000) (145,600)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (160,000) (125,600)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 3,615 (7,152)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 35,310 35,834

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 38,925 28,682

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใชเงินสด ประกอบดวย

ผลกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพยเผื่อขาย 366 379
อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึนจากเจาหน้ีคาสินทรัพย 6,258 6,094
อุปกรณเพิ่มข้ึนจากการโอนบัญชีเงินมัดจํา 900 525
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึนจากเจาหน้ีคาสินทรัพย 20 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี  30 มิถุนายน 2558 
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 2557 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

บริษัทได้เปิดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ 

2.3 งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติ
ในงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
                                                                                                             (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
เงินสด 2,253 2,354 
เงินฝากสถาบันการเงิน 36,672 32,956 

รวม 38,925 35,310 
 

5. เงินลงทุน  
5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 800 147 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา (3) - 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 797 147 
 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2558 2557 

ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึน้จรงิของเงินลงทุนในกองทุนเปดิ (3) 15 
 

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 
 (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 

เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,008 2,008 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา (199) (255) 

เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม 1,809 1,753 
 

 (หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2558 2557 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า 56 103 
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5.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย 
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
ราคาทุน 222 222 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน  
     หลักทรัพย์เผื่อขาย 

5,683 5,317 

มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นงวด 5,905 5,539 
 

(หน่วย : พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2558 2557 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน 
     หลักทรัพย์เผื่อขาย 

366 379 

 

6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
           (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างช าระดังนี้   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 101,749 101,083 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,929 5,899 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,526 1,859 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,376 1,264 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3,725 3,284 

 รวม 111,305 113,389 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,143) (3,265) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 108,162 110,124 
ลูกหนี้อื่น 100 70 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 108,262 110,194 

 

7. เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
 

 เงินฝากประจ าธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน    
วงเงินในการออกหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 
 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินในการออกหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคาร 
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8.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 มิ.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
เจ้าหนี้การค้า 50,228 59,171 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 34,999 36,086 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 48,750 50,389 
อ่ืน ๆ 18,940 25,953 

รวม 152,917 171,599 
 
9.  เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

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

 
 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 

10.  การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 
(หน่วย : พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2558 2557 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 176,163 188,228 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 6,841 6,159 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 206,070 217,425 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 212,169 210,539 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 69,309 68,362 
หนี้สูญ - 473 
หนี้สงสัยจะสูญลดลง (122) (837) 
ต้นทุนทางการเงิน - 1,998 
ค่าใช้จ่ายอื่น 73,848 80,989 

รวม 744,278 773,336 
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11.  ภาษีเงินได้ 

 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรทางภาษีของบริษัท ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 และ 2557 ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 
 บริษัทค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2558 และ 2557 อัตราร้อยละ 20 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 2557 

ส าหรับงวด 3 เดือน   
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 15,837 10,832 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (454) (339) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 15,383 10,493 
ส าหรับงวด 6 เดือน   
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 35,495 29,470 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (732) (544) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 34,763 28,926 

 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
รายการ ณ 30 มิถุนายน 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน   
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 3 - 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 199 255 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้า 3,143 3,265 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 48,945 45,107 

รวม 52,290 48,627 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น   

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (5,683) (5,317) 
รวม 46,607 43,310 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ซึ่งค านวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20% 9,321 8,662 
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12.   การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 บริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ  คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และด าเนินธุรกิจใน
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย  ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
ในงบการเงินนี ้

13.  ภาระผูกพัน 

13.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกัน
โดยธนาคารพาณิชย์  ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 4,277 4,277 
 

13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-90 วนั จ านวนเงิน 27.06 ล้านบาท สัญญาบริการที่ไม่สามารถยกเลิก
สัญญาได้ จ านวนเงิน 0.87 ล้านบาท  

13.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

ปรับปรุงอาคารจ านวนเงิน 2.55 ล้านบาท และภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อ
เติมโรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่ เป็นจ านวนเงิน 27.15 ล้านบาท 

 

14.  การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 


