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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด 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 :  5 พฤศจิกายน 2558 



หน่วย : พันบาท
ณ 30 กันยายน 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 42,264                     35,310                     
เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 5.1 70,959                     147                          
หลักทรัพย์เพ่ือค้า 5.2 1,668                       1,753                       

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 6 118,809                   110,194                   
สินค้าคงเหลือ 28,005                     43,741                     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 8,589                       14,759                     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ 2,951                       1,641                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11,540                     16,400                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 273,245                   207,545                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 7 -                           3,347                       
หลักทรัพย์เผ่ือขาย 5.3 6,015                       5,539                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,373,810                1,403,007                
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 27,249                     29,170                     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11 9,655                       8,662                       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,561                       7,136                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,423,290                1,456,861                

รวมสินทรัพย์ 1,696,535                1,664,406                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)  
 งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สินทรัพย์



หน่วย : พันบาท
ณ 30 กันยายน 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ สอบทานแล้ว
หนีส้ินหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 8 154,254                   171,599                   
เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ 11,903                      10,848                      
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 16,620                      31,021                      
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 3,949                        5,506                        

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 186,726                    218,974                    

หนีส้ินไม่หมุนเวียน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 51,086                      45,107                      

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 51,086                      45,107                      
รวมหนีส้ิน 237,812                    264,081                    

ส่วนของผู้ถอืหุน้
ทนุเรือนหุน้ 

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

ทนุที่ออกและช าระแลว้
หุน้สามัญ 160,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 160,000                    160,000                    

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ 172,000                    172,000                    

ก าไรสะสม
จัดสรรแลว้ 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 16,000                      16,000                      
ยังไม่ได้จัดสรร 1,106,089                 1,048,072                 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ 4,634                        4,253                        
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,458,723                 1,400,325                 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,696,535                 1,664,406                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น



ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 488,026                  489,589                  1,400,937              1,402,379              
รายได้อ่ืน 2,135                      2,733                      7,615                     10,477                   

รวมรายได้ 490,161                  492,322                  1,408,552              1,412,856              

คา่ใช้จ่าย 10
ต้นทนุในการรักษาพยาบาล 330,511                  334,655                  950,487                 971,692                 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 1,485                      1,329                      4,716                     12,699                   
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 59,027                    60,625                    178,482                 182,182                 
คา่ตอบแทนกรรมการ 9 834                         666                         2,450                     2,040                     
ต้นทนุทางการเงิน -                          1,049                      -                        3,047                     

รวมคา่ใช้จ่าย 391,857                  398,324                  1,136,135              1,171,660              

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 98,304                    93,998                    272,417                 241,196                 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11 19,637                    18,687                    54,400                   47,613                   
ก าไรส าหรับงวด 78,667                    75,311                    218,017                 193,583                 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน

สว่นเกนิทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ
ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 110                         68                           476                        447                        

ภาษีเงินได้เกีย่วกบัผลต่างจากการเปล่ียนแปลงใน
มลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย (22)                          (13)                         (95)                        (89)                        

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 88                           55                           381                        358                        
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 78,755                    75,366                    218,398                 193,941                 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.49                        0.47                        1.36                       1.21                       
จ านวนหุ้นสามญัที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น  160,000,000 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด  (มหาชน)
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเปน็บาท
ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน



ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หน่วย : พันบาท
ทนุที่ออก สว่นเกนิ องคป์ระกอบ รวม
และ มลูคา่ อ่ืนของสว่น สว่นของ

ช าระแล้ว หุ้น ทนุส ารอง ยังไมไ่ด้ ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมาย จัดสรร ก าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน
เงินลงทนุ

หมายเหตุ เผ่ือขาย

ปี 2558
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2558 160,000                  172,000                  16,000                   1,048,072              4,253                     1,400,325              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2558 -                          -                         -                        218,017                 381                        218,398                 
เงินปนัผลจ่าย 9 -                          -                         -                        (160,000)                -                        (160,000)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 160,000                  172,000                  16,000                   1,106,089              4,634                     1,458,723              

ปี 2557
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2557 160,000                  172,000                  16,000                   928,278                 3,948                     1,280,226              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2557 -                          -                         -                        193,583                 358                        193,941                 
เงินปนัผลจ่าย 9 -                          -                         -                        (145,600)                -                        (145,600)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2557 160,000                  172,000                  16,000                   976,261                 4,306                     1,328,567              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2558

ก าไรสะสม



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2558
หน่วย : พันบาท

2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 272,417                    241,196                    
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เปน็เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคา 96,699                      94,821                      
ระบบคุณภาพตัดจ าหน่าย 1,080                        1,051                        
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 7,490                        7,869                        
ก าไรทียั่งไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทนุในกองทนุเปดิ (159)                          (28)                           
(ก าไร)ขาดทนุทียั่งไม่เกิดขึน้จริงของหลักทรัพย์เพ่ือค้า 85                             (174)                         
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (76)                            (49)                           
หนี้สญู -                            473                           
หนี้สงสยัจะสญูลดลง (463)                          (847)                         
เงินปนัผลรับ (62)                            (58)                           
ดอกเบีย้รับ (143)                          (201)                         
ดอกเบีย้จ่าย -                            3,047                        
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,384                        5,572                        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของ
สนิทรัพย์และหนี้สนิด าเนินงาน 383,252                    352,672                    

การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
เงินลงทนุในกองทนุเปดิ (70,653)                     -                           
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (8,152)                       2,733                        
สนิค้าคงเหลือ 15,736                      8,710                        
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,850                        3,356                        
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,405)                       (3,943)                      

การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของหนี้สนิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (17,345)                     14,573                      
เจ้าหนี้ค่าสนิทรัพย์ (1,769)                       (13,811)                    
หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน (1,557)                       (1,289)                      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (405)                          (48)                           

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 302,552                    362,953                    
รับดอกเบีย้ 155                           165                           
จ่ายดอกเบีย้ -                            (3,379)                      
จ่ายภาษีเงินได้ (69,889)                     (58,112)                    

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 232,818                    301,627                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2558
หน่วย : พันบาท

2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้ (63,823)                     (94,514)                    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 121                           467                           

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5,569)                       (3,366)                      

เงินฝากประจ าธนาคารทีม่ีภาระผูกพัน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 3,347                        (17)                           

เงินสดรับจากเงินปนัผล 60                             57                             
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (65,864)                     (97,373)                    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                            (57,000)                    
จ่ายเงินปนัผล (160,000)                  (145,600)                  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (160,000)                  (202,600)                  

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 6,954                        1,654                        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 35,310                      35,834                      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 42,264                      37,488                      

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการทีม่ิใช่เงินสด ประกอบด้วย

ผลก าไรทียั่งไม่เกิดขึน้จริงของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 476                           447                           

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากเจ้าหนี้ค่าสนิทรัพย์ 2,824                        6,376                        

อุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากการโอนบญัชีเงินมัดจ า 900                           525                           

เงินปนัผลค้างรับ 2                               1                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้



 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี  30 กันยายน 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 ก.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
เงินสด 1,517 2,354 
เงินฝากสถาบันการเงิน 40,747 32,956 

รวม 42,264 35,310 
 

5. เงินลงทุน    
5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 ก.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 70,800 147 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา 159 - 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม 70,959 147 
 

(หน่วย: พันบาท) 

รายการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2558 2557 

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด 159 28 
 

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 
 (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ 30 ก.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 

เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน 2,008 2,008 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา (340) (255) 

เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม 1,668 1,753 
 

 (หน่วย: พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2558 2557 
ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า (85) 174 
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5.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย 
(หน่วย : พันบาท) 

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

หลักทรัพย์เผื่อขาย 5,793 5,317 
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันสิ้นงวด 6,015 5,539 

 

(หน่วย: พันบาท)  

รายการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2558 2557 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน   

หลักทรัพย์เผื่อขาย 476 447 
 

6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
           (หน่วย : พันบาท) 

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

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 112,719 101,083 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 3,038 5,899 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 734 1,859 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,396 1,264 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3,634 3,284 

 รวม 121,521 113,389 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,802) (3,265) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 118,719 110,124 
ลูกหนี้อื่น 90 70 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 118,809 110,194 

 

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 ก.ย. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
เจ้าหนี้การค้า 42,036 59,171 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 43,376 36,086 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 51,095 50,389 
อ่ืน ๆ 17,747 25,953 

รวม 154,254 171,599 
 

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 าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2558 2557 
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป 272,851 289,031 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 10,727 9,218 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 312,474 326,976 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 324,035 321,611 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 105,269 103,741 
หนี้สูญ - 473 
หนี้สงสัยจะสูญลดลง (463) (847) 
ต้นทุนทางการเงิน - 3,047 
ค่าใช้จ่ายอื่น 111,242 118,410 

รวม 1,136,135 1,171,660 
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11.  ภาษีเงินได้ 
 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรทางภาษีของบริษัท ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 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 กนัยายน 2558 2557 

ส าหรับงวด 3 เดือน   
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 19,993 19,038 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (356) (351) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 19,637 18,687 
ส าหรับงวด 9 เดือน   
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับงวด 55,488 48,508 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (1,088) (895) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 54,400 47,613 

 

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

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

ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน   
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (159) - 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 340 255 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้า 2,802 3,265 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 51,086 45,107 

รวม 54,069 48,627 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น   

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (5,793) (5,317) 
รวม 48,276 43,310 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
ซึ่งค านวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20% 9,655 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 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกัน
โดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ 4,277 4,277 
 

13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ  
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้ท าสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-90 วนั จ านวนเงิน 25.98 ล้านบาท สัญญาบริการที่ไม่สามารถยกเลิก
สัญญาได้ จ านวนเงิน 0.08 ล้านบาท  

13.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติม

โรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่ เป็นจ านวนเงิน 27.15 ล้านบาท 
 

14.  การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 


