บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ น สุ ดวัน เดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมแบบย่อของบริ ษ ัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด
(มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย และได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 มี นาคม 2559 งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
2016/0594/0323

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-2บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2559

ธันวาคม 2558

มีนาคม 2559

ธันวาคม 2558
568,978,134.68

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

81,048,813.82

589,336,833.70

48,459,795.30

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

517,871,002.82

16,500,000.00

515,371,002.82

-

4, 7

84,248,751.73

90,337,790.55

60,254,535.16

76,690,729.77

รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ

8

179,333,713.48

135,085,207.93

179,333,713.48

135,085,207.93

สิ นค้าคงเหลือ

9

15,630,739.50

19,431,561.53

11,260,766.02

15,191,522.77

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4

3,599,981.44

3,981,721.47

1,660,472.70

2,205,156.24

881,733,002.79

854,673,115.18

816,340,285.48

798,150,751.39

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจําระยะยาว

-

400,000.00

-

-

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

10

63,106,013.82

63,078,565.05

52,394,000.00

52,394,000.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

118,618,650.20

118,618,650.20

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

12

74,572,108.74

74,602,318.98

216,600,103.31

218,402,285.15

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

800,507,840.90

774,870,885.73

636,731,568.64

608,911,986.25

สิ ทธิ การเช่าที่ดิน

14

21,489,587.64

21,846,107.88

21,489,587.64

21,846,107.88

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

30,085,697.82

29,863,713.60

9,839,720.66

9,444,218.19

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

31,693,600.94

32,357,734.99

28,745,052.95

28,677,270.58

3,588,810.01

3,781,034.51

1,093,752.00

1,221,252.00

1,025,043,659.87

1,000,800,360.74

1,085,512,435.40

1,059,515,770.25

1,906,776,662.66

1,855,473,475.92

1,901,852,720.88

1,857,666,521.64

เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-3บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2559

ธันวาคม 2558

มีนาคม 2559

ธันวาคม 2558

หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

17

4,295,895.20

2,620,310.41

1,683,801.64

2,620,310.41

4, 18

171,615,601.42

180,962,479.14

159,112,751.78

170,658,954.41

19

16,456,383.43

14,713,951.79

12,819,545.74

10,508,633.36

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

7,657,331.43

2,046,891.36

7,657,331.43

2,046,891.36

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

7,756,645.94

6,095,103.46

2,423,298.90

1,355,142.80

รวมหนี้สินหมุนเวียน

207,781,857.42

206,438,736.16

183,696,729.49

187,189,932.34

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

19

45,051,157.53

40,236,247.30

45,051,157.53

39,320,992.17

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

41,111,707.76

31,914,440.94

37,912,349.51

29,356,368.94

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

3,606,584.83

3,378,229.52

-

-

4

3,265,963.81

2,364,252.54

8,476,886.49

7,575,175.22

93,035,413.93

77,893,170.30

91,440,393.53

76,252,536.33

300,817,271.35

284,331,906.46

275,137,123.02

263,442,468.67

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-4บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2559

ธันวาคม 2558

มีนาคม 2559

ธันวาคม 2558

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

922,834,728.00

922,834,728.00

922,834,728.00

922,834,728.00

5,627,738.31

5,627,738.31

-

-

37,500,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

264,015,839.83

229,245,580.62

291,380,869.86

258,889,324.97

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่

1,604,978,306.14

1,570,208,046.93

1,626,715,597.86

1,594,224,052.97

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

981,085.17

933,522.53

1,605,959,391.31

1,571,141,569.46

1,626,715,597.86

1,594,224,052.97

1,906,776,662.66

1,855,473,475.92

1,901,852,720.88

1,857,666,521.64

หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

-

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-5บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

295,639,600.12

268,541,199.53

295,767,516.17

268,621,922.67

29,481,568.30

21,896,457.07

-

-

รายได้
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้จากการบริ การ
รายได้อื่น
รายได้จากเงินลงทุนสุ ทธิของกองทุนส่วนบุคคล

6

11,342,423.24

-

11,342,423.24

-

ค่าเช่ารับ

4

1,304,333.48

1,034,970.74

2,972,333.48

2,702,970.74

อื่นๆ

4

1,307,925.40

557,872.03

1,271,022.24

532,504.58

339,075,850.54

292,030,499.37

311,353,295.13

271,857,397.99

226,080,288.55

213,792,432.41

226,080,288.55

214,008,235.16

17,108,269.68

12,763,771.98

-

-

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

4

ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร

4

34,410,803.50

32,990,110.79

29,468,727.12

29,708,143.62

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

4

7,777,902.00

8,292,086.29

5,936,958.00

6,449,543.53

ต้นทุนทางการเงิน

4

776,891.68

5,876,751.24

681,808.02

6,209,501.11

286,154,155.41

273,715,152.71

262,167,781.69

256,375,423.42

52,921,695.13

18,315,346.66

49,185,513.44

15,481,974.57

10,714,667.33

3,438,185.60

9,799,698.00

2,714,592.25

42,207,027.80

14,877,161.06

39,385,815.44

12,767,382.32

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(7,389,205.95)

-

(6,894,270.55)

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

(7,389,205.95)

-

(6,894,270.55)

-

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

34,817,821.85

14,877,161.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

32,491,544.89

12,767,382.32

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-6บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

การแบ่งปั นส่ วนกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

42,140,127.42

14,884,231.20

39,385,815.44

12,767,382.32

66,900.38

(7,070.14)

-

-

42,207,027.80

14,877,161.06

39,385,815.44

12,767,382.32

34,770,259.21

14,884,231.20

32,491,544.89

12,767,382.32

47,562.64

(7,070.14)

-

-

34,817,821.85

14,877,161.06

32,491,544.89

12,767,382.32

0.06

0.03

0.05

0.02

การแบ่งปั นส่ วนกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-7บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

922,834,728.00
922,834,728.00

ส่วนเกินมูลค่า
จากการซื้ อเงิน
ลงทุน
5,627,738.31
5,627,738.31

บาท
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
สํารอง
ยังไม่ได้จดั สรร
ตามกฎหมาย
37,500,000.00 229,245,580.62
34,770,259.21
37,500,000.00 264,015,839.83

45,245,628.00
45,245,628.00

5,627,738.31
5,627,738.31

37,500,000.00
37,500,000.00

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
375,000,000.00
375,000,000.00

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

275,000,000.00
275,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

137,359,059.81
14,884,231.20
152,243,291.01

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่
1,570,208,046.93
34,770,259.21
1,604,978,306.14

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
933,522.53
47,562.64
981,085.17

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น
1,571,141,569.46
34,817,821.85
1,605,959,391.31

500,732,426.12
14,884,231.20
515,616,657.32

921,262.53
(7,070.14)
914,192.39

501,653,688.65
14,877,161.06
516,530,849.71

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-8บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรื อนหุ ้น

ส่ วนเกิน

กําไรสะสม

ที่ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

375,000,000.00 922,834,728.00
-

-

37,500,000.00
-

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

258,889,324.97 1,594,224,052.97
32,491,544.89

32,491,544.89

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

375,000,000.00 922,834,728.00

37,500,000.00

291,380,869.86 1,626,715,597.86

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

275,000,000.00

45,245,628.00

37,500,000.00

173,186,973.51

530,932,601.51

-

-

12,767,382.32

12,767,382.32

45,245,628.00

37,500,000.00

185,954,355.83

543,699,983.83

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

275,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-9บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรับปรุ งกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน :
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนกองทุนส่ วนบุคคล
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
หนี้ สงสัยจะสู ญ (โอนกลับรายการ)
หนี้ สูญ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

42,207,027.80

14,877,161.06

39,385,815.44

12,767,382.32

(751,827.29)
(3,000,644.12)
(7,675,112.49)
208,623.23
1,199.54
909,696.95
14,511,625.67
730,986.02
1,629,795.76
776,891.68
10,714,667.33

(2,062.61)
197,479.87
68,064.70
13,125,842.54
660,683.12
942,333.67
5,876,751.24
3,438,185.60

(619,947.93)
(3,000,644.12)
(7,675,112.49)
208,623.23
(1,595.84)
909,696.95
12,897,823.00
533,467.77
1,438,142.51
681,808.02
9,799,698.00

(94.41)
197,736.67
68,064.70
11,711,744.15
487,499.97
830,466.93
6,209,501.11
2,714,592.25

60,262,930.08

39,184,439.19

54,557,774.54

34,986,893.69

8,142,232.36
(44,248,505.55)
3,800,822.03
552,178.60
192,224.50

(17,330,865.17)
(4,490,372.67)
(1,389,176.68)
(1,637,770.57)
85,090.48

18,528,737.52
(44,248,505.55)
3,930,756.75
544,683.54
127,500.00

(15,088,422.21)
(4,490,372.67)
(1,311,859.85)
(1,287,802.51)
-

(7,906,590.42)
1,661,542.48
901,711.27

22,508,531.29
104,345.52
(225,658.41)

(10,154,493.33)
1,068,156.10
901,711.27

22,126,595.97
(128,535.03)
(225,658.41)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 10 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สินถาวร
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2559
23,358,545.35
788,381.28
(1,500,000.00)
(2,703,911.36)
19,943,015.27

2558
36,808,562.98
97.98
(455,000.00)
(2,525,554.02)
33,828,106.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
25,256,320.84
34,580,838.98
619,947.93
94.41
(1,500,000.00)
(455,000.00)
(2,533,472.79)
(2,297,545.90)
21,842,795.98
31,828,387.49

(493,295,890.23)
(27,448.77)
(30,783,563.32)
(596,450.00)
100,000.00
(524,603,352.32)

(507,695,890.23)
(1,814,499.99) (29,531,838.27)
(17,154.37)
(572,450.00)
100,000.00
(1,831,654.36) (537,700,178.50)

(1,649,792.05)
(1,649,792.05)

1,675,584.79
(4,952,370.77)
(350,896.85)
(3,627,682.83)
(508,288,019.88)
589,336,833.70
81,048,813.82

(6,945,545.01)
(936,508.77)
(400,000.00)
(2,539,353.90)
(3,468,634.90)
(16,600,000.00)
(5,528,311.53)
(255,813.19)
(32,013,210.44)
(4,660,956.86)
(16,757.86) (520,518,339.38)
2,135,864.33 568,978,134.68
2,119,106.47
48,459,795.30

(3,762,091.67)
8,020,000.00
(6,030,000.00)
(980,841.90)
(16,600,000.00)
(10,981,598.58)
(30,334,532.15)
(155,936.71)
1,020,681.81
864,745.10

10,828,000.00

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

10,828,000.00

-

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 11 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2559
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 สถานะของบริ ษทั
บริ ษทั เป็ นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536
บริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2558
1.2 สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั
บริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิ งห์ เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร
1.3 ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
งบการเงินระหว่างกาล และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กาํ หนดเพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรอ่านควบคู่
กับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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ก) งบการเงินระหว่างกาลรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อย

1. บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
2. บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
3. บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จํากัด

ข)

ค)
ง)

ประเภทกิจการ

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

โรงพยาบาล (ยังไม่ได้ดาํ เนินงาน)
และให้คาํ ปรึ กษาทางด้านธุรกิจ
โรงพยาบาล
ให้บริ การวิจยั และตรวจวิเคราะห์
และวินิจฉัยทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การเกษตร อาหารและยา
ให้คาํ ปรึ กษาทางด้านธุรกิจ
โรงพยาบาล

กรุ งเทพ

อัตราส่ วนของการถือหุน้
(ร้อยละของจํานวนหุ น้ จดทะเบียน)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
99.99
99.99

กรุ งเทพ

97.14

97.14

กรุ งเทพ

99.99

99.99

ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษ ทั
โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด (มหาชน) มีอาํ นาจในการควบคุมหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและ
รายการระหว่างกันที่เป็ นสาระสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
บัญชีของบริ ษทั และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั ย่อยในส่ วนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใช้นโยบายการ
บัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม หมายถึงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ซึ่ ง
ได้แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากจากส่ วนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

บริ ษทั จัดทํางบการเงิ นระหว่างกาลเฉพาะกิ จการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558)
และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่
ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยกเว้นมีนโยบายการบัญชีเพิ่มเติม ดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็ นเงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล แสดงตามมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ถือโดยกองทุนส่ วนบุคคล คํานวณโดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
จดทะเบียน (รวมทั้งสิ ทธิในการจองซื้อหุ น้ ) ถือพื้นฐานจากราคาปิ ด ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สําหรับ มูล ค่ายุติธ รรมของตัว๋ แลกเงิ น ตัว๋ เงิ น คลัง หุ ้น กู้และพัน ธบัตรคํานวณจากอัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
รายได้จากเงินลงทุนรับรู ้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้
ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหน่ายส่ วนเกินหรื อส่ วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของ
ตราสารหนี้ ใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินปั นผลบันทึกเป็ นรายได้นบั แต่วนั ที่มีสิทธิที่จะได้รับ
กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ ง จากการจําหน่ ายเงินลงทุนบันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ
วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรหรื อขาดทุ น ที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ น จริ งจากการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของเงิ น ลงทุ น
บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย โดยการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อมีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการกับ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้ รวมผลของรายการดังกล่าวซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม
หรื อเป็ นกิจการที่บริ ษทั ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริ ษทั ย่อย
1.1 บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
1.2 บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่ งเอเซีย จํากัด
ถือหุน้ ร้อยละ 97.14
1.3 บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2.1 บริ ษทั แอล.พี.โฮลดิ้ง จํากัด
เป็ นบริ ษทั ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั
ร้อยละ 26.80
2.2 บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
มีกรรมการร่ วมกัน
2.3 บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้และฝึ กอบรมแห่งเอเซีย จํากัด มีกรรมการร่ วมกัน
2.4 มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว
มีกรรมการร่ วมกัน
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นกรรมการของบริ ษทั
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บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด
รวม
เงินมัดจํารับ
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558

-

-

101,533.00
101,533.00

221,027.10
221,027.10

-

-

4,000,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

-

-

1,667,940.00
4,000,000.00
5,667,940.00

1,667,940.00
4,000,000.00
5,667,940.00

รายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558
บาท

งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้จากการรักษาพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จํากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
รวม
รายได้ค่าเช่า
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้และฝึ กอบรม
แห่งเอเซี ย จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

127,916.05

80,723.14

117,139.51
117,139.51

89,747.22
89,747.22

117,139.51
245,055.56

89,747.22
170,470.36

-

-

1,668,000.00

1,668,000.00

600,000.00

-

600,000.00

-

600,000.00

300,000.00
300,000.00

2,268,000.00

300,000.00
1,968,000.00
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
รวม

-

-

-

215,802.75
215,802.75

ค่าบริ หารจัดการ
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จํากัด
รวม

-

-

6,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

-

150,000.00
150,000.00

-

150,000.00
150,000.00

-

-

-

126,471.87

-

-

-

600,215.76
28,840.63

-

88,752.74
505,246.56
593,999.30

-

88,752.74
343,109.59
1,187,390.59

ค่าอบรมสัมมนา
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
ดอกเบี้ยจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จํากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล.พี.โฮลดิ้ง จํากัด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
7,552,500.00
8,102,500.00
225,402.00
189,586.29
7,777,902.00
8,292,086.29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,731,500.00
6,281,500.00
205,458.00
168,043.53
5,936,958.00
6,449,543.53
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ออมทรัพย์พิเศษ
- ประจํา 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
1,034,420.12
1,110,663.41
2,909,730.37
3,928,611.08
19,938,538.54
69,817,959.53
43,255,419.77
500,579,599.68
13,910,705.02
13,900,000.00
81,048,813.82
589,336,833.70

6. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย

เงินฝากธนาคาร - ประจํา 5 เดือน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กองทุนส่ วนบุคคล
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
978,704.12
1,064,145.41
1,323,959.67
1,246,740.54
2,901,711.74
66,087,649.05
43,255,419.77
500,579,599.68
48,459,795.30
568,978,134.68

บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
2,500,000.00
16,500,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
-

515,371,002.82
517,871,002.82

515,371,002.82
515,371,002.82

16,500,000.00

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากธนาคารประจํา 5 เดื อน อัตราผลตอบแทน
ร้อยละ 1.45 ต่อปี และ 1.45-3.00 ต่อปี ตามลําดับ
รายการรายได้จากเงินลงทุนสุ ทธิของกองทุนส่ วนบุคคลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559 และ 2558 บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
รายได้จากเงินลงทุน
1,893,720.15
กําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
1,937,476.68
กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
7,675,112.49
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น
(163,886.08)
รวม
11,342,423.24
-
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
บาท

ลูกหนี้ประกันสังคม
ลูกหนี้การค้าอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือยกมา
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ยอดคงเหลือยกไป
รวมลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น ;
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
16,707,002.00
34,331,944.64
58,695,418.13
56,001,518.99
75,402,420.13
90,333,463.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
16,707,002.00
34,331,944.64
41,537,355.28
44,849,829.60
58,244,357.28
79,181,774.24

(7,266,118.66)
(1,199.54)
(7,267,318.20)
68,135,101.93

(4,619,410.79)
(2,646,707.87)
(7,266,118.66)
83,067,344.97

(6,875,045.43)
1,595.84
(6,873,449.59)
51,370,907.69

(4,276,063.84)
(2,598,981.59)
(6,875,045.43)
72,306,728.81

6,184,457.74
5,334,462.70
837,520.57
137,294.21
3,000,644.02
619,270.56
16,113,649.80
84,248,751.73

1,968,078.50
3,713,258.57
656,120.79
173,848.20
759,139.52
7,270,445.58
90,337,790.55

4,421,249.96
759,345.97
105,792.81
3,000,644.02
596,594.71
8,883,627.47
60,254,535.16

2,870,921.29
648,147.34
105,792.81
759,139.52
4,384,000.96
76,690,729.77

ลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้
บาท

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
31,086,026.70
21,944,891.28
25,109,637.04
31,128,151.83
8,094,844.37
17,331,701.05
3,609,162.29
15,519,395.29
7,502,749.73
4,409,324.18
75,402,420.13
90,333,463.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
21,004,319.92
16,362,638.13
19,142,650.33
26,052,329.07
7,451,036.32
17,232,235.99
3,534,086.41
15,484,862.10
7,112,264.30
4,049,708.95
58,244,357.28
79,181,774.24
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รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ ประกอบด้วย
บาท

รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ภาระเสี่ ยงค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์สาํ หรับผูป้ ่ วย
ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสู งค้างรับ
รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่น
รวมรายได้บริ การทางการแพทย์คา้ งรับ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
84,303,641.00
54,398,015.00
89,440,612.07
5,589,460.41
179,333,713.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
84,303,641.00
54,398,015.00

75,145,002.93
5,542,190.00
135,085,207.93

89,440,612.07
5,589,460.41
179,333,713.48

75,145,002.93
5,542,190.00
135,085,207.93

9. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
บาท

ยา
วัสดุทางการแพทย์
วัสดุทวั่ ไป
นํ้ายาห้องปฏิบตั ิการ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
8,373,141.43
9,022,076.85
2,192,793.51
3,710,073.47
2,536,982.09
4,149,473.75
2,527,822.47
2,549,937.46
15,630,739.50
19,431,561.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
8,373,141.43
9,022,076.85
2,192,793.51
3,710,073.47
694,831.08
2,459,372.45
11,260,766.02
15,191,522.77

10. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน
ณ วัน ที ่ 31 มี น าคม 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมีเงิน ฝากธนาคาร
ประจํา 3 เดือน และเงินฝากออมทรัพย์ จํานวนเงินรวม 63.11 ล้านบาท และ 63.08 ล้านบาท ตามลําดับ
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน รวม 52.39 ล้านบาท คํ้าประกันการออกหนังสื อคํ้าประกัน
และการชําระหนี้ ตามสัญญาเบิกเกินบัญชีของธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.1 1.5 ต่อปี โดยสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยเงินฝากได้
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้
ทุนชําระแล้ว (บาท)
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559 ธันวาคม 2558 มีนาคม 2559 ธันวาคม 2558
12,500,000.00 12,500,000.00
99.99
99.99

ชื่อบริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
2. บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด
100,000,000.00 100,000,000.00
3. บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด 10,000,000.00 10,000,000.00
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

97.14
99.99

97.14
99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน (บาท)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
12,499,850.00 12,499,850.00
97,139,500.20
9,999,300.00
119,638,650.20

97,139,500.20
9,999,300.00
119,638,650.20

(1,020,000.00) (1,020,000.00)
118,618,650.20 118,618,650.20

เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
2. บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฎิบตั ิการและวิจยั
ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด

3. บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด
รวมเงินปันผล

ประเภทกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
โรงพยาบาล (ยังไม่ได้ดาํ เนินงาน)
ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการร่ วมกัน
และให้คาํ ปรึ กษาทางด้านธุรกิจโรงพยาบาล
ให้บริ การวิจยั และตรวจ
ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการร่ วมกัน
วิเคราะห์และวินิจฉัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร
อาหาร และยา
ให้คาํ ปรึ กษาทางด้านธุรกิจโรงพยาบาล
ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการร่ วมกัน

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

-

-

12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
75,769,046.21
261,855,919.46
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
75,769,046.21
261,855,919.46
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(1,166,727.23)
(43,453,634.31)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(30,210.24)
(1,802,181.84)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
(1,196,937.47)
(45,255,816.15)
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มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

74,602,318.98
74,572,108.74

218,402,285.15
216,600,103.31

บริ ษทั ได้ให้เช่าที่ดินแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่ามีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน
2556 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และคิดค่าเช่าเดือนละ 100,000.00 บาท และตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2558
บริ ษทั ได้แก้ไขสัญญาเช่าใหม่ โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 200,000.00 บาท
และบริ ษทั ได้ให้เช่ าอาคารแก่ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยทําสัญญาระยะเวลา 2 ปี 3 เดื อน และคิดค่าเช่ า
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 จํานวนเงิน 1.67 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดั ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้เช่าแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมของบริ ษทั
ในปี 2556 บริ ษทั มีการประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินราคาอิสระ
โดยประเมินที่ดินโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบตลาด (Market Approach) กับข้อมูลตลาด มูลค่าประเมินเท่ากับ 118.83
ล้านบาท และในปี 2558 บริ ษทั มีการประเมินอาคารที่มีไว้ให้เช่ าโดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่ งมี
รายได้สุทธิ ที่ได้จากรายได้ ค่าเช่ าตลาด นํามาเป็ นวิธีประเมินราคา ในที่น้ ี ผูป้ ระเมินได้กาํ หนดอัตราคิดลด
กระแสเงินสดอยูท่ ี่อตั ราร้อยละ 10 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ ยงจากพันธบัตรรัฐบาล
บวกกับความเสี่ ยงภายในธุรกิจนั้นๆ มูลค่าประเมินเท่ากับ 151 ล้านบาท ดังนั้นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าตลาดจากผูป้ ระเมินราคาอิสระเท่ากับ 118.83 ล้านบาท
และ 269.83 ล้านบาท ตามลําดับ

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 21 13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,419,860,156.53 1,144,268,948.49
ซื้อสิ นทรัพย์เพิม่ ระหว่างงวด
40,426,993.83
39,223,846.78
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
(1,507,800.00)
(1,507,800.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
1,458,779,350.36 1,181,984,995.27
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(644,989,270.80)
(535,356,962.24)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(14,481,415.43)
(11,095,641.16)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่ วนที่ขายและตัดจําหน่าย
1,199,176.77
1,199,176.77
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
(658,271,509.46)
(545,253,426.63)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
774,870,885.73
608,911,986.25
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
800,507,840.90
636,731,568.64
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั มี เครื่ องมื อแพทย์และยานพาหนะอยู่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 60.67 ล้านบาท และ 51.57 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ งทําสั ญญาขายและเช่ า
กลับคืน (เป็ นสัญญาเช่ าการเงิน) ของเครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ บางส่ วน จํานวน 2 สัญญา กับ
บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ง โดยมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 15.71 ล้านบาท และ 16.00 ล้านบาท ตามลําดับ

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 22 14. สิ ทธิการเช่ าทีด่ ิน
สิ ทธิการเช่าที่ดินเป็ นการจ่ายค่าเช่าผลประโยชน์ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า ณ วันเริ่ มต้นสัญญาเช่า ประกอบด้วย

สัญญาเช่า
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2 - 4
รวม
หัก ตัดจําหน่ายสะสม
สิ ทธิการเช่าที่ดิน - สุ ทธิ

ระยะเวลา
เมษายน 2556 - มีนาคม 2586
มกราคม 2557 - ธันวาคม 2566

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
15,789,473.69
15,789,473.69
8,910,416.47
8,910,416.47
24,699,890.16
24,699,890.16
(3,210,302.52)
(2,853,782.28)
21,489,587.64
21,846,107.88

สําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
จํานวนเงิน 0.36 ล้านบาท และ 0.31 ล้านบาท ตามลําดับ และบันทึกค่าเช่ าจ่ายจํานวนเงิน 1.45 ล้านบาท
และ 0.45 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีภาระตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเป็ นสถานที่
จอดรถจํานวน 4 สัญญา ดังนี้
- สัญญาที่ 1 ระยะเวลาเช่า 20 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2576 มีกาํ หนด
ชําระค่าเช่าที่ดิน ดังนี้
อัตราค่าเช่า (บาทต่อปี )
ระยะเวลา
1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2566
447,368.42
492,105.26
1 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2576
ในวันที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ ข้อตกลงใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการเช่าจากเดิม 20 ปี เป็ น
30 ปี ซึ่ งระยะเวลาที่เพิ่ม 10 ปี นั้น บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าสิ ทธิ การเช่าที่ดินดังกล่าวเพิ่มอีกจํานวน
เงิน 8.42 ล้านบาท และมีกาํ หนดค่าเช่า ดังนี้
อัตราค่าเช่า (บาทต่อปี )
ระยะเวลา
1 เมษายน 2576 ถึง 31 มีนาคม 2586
584,375.00
- สัญญาที่ 2 - 4 ระยะเวลาเช่า 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มี
กําหนดชําระค่าเช่าที่ดินรวมปี ละ 1,220,905.26 บาท

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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- 23 15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
37,187,325.62
13,874,541.63
ซื้อสิ นทรัพย์เพิม่ ระหว่างงวด
596,450.00
572,450.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
37,783,775.62
14,446,991.63
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(7,323,612.02)
(4,430,323.44)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(374,465.78)
(176,947.53)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
(7,698,077.80)
(4,607,270.97)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
29,863,713.60
9,444,218.19
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
30,085,697.82
9,839,720.66
16. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2559

ธันวาคม 2558

มีนาคม 2559

ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

31,693,600.94

32,357,734.99

33,914,076.07

32,339,286.35

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(3,606,584.83)

(3,378,229.52)

(5,169,023.12)

(3,662,015.77)

28,087,016.11

28,979,505.47

28,745,052.95

28,677,270.58

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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- 24 การเปลี่ยนแปลงสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

1,375,009.09
25,093,003.47
6,088,414.99
3,463,323.21
36,019,750.76

(319.17)
(136,087.22)
(6,570.25)
(692,415.17)
(835,391.81)

7,040,245.29
7,040,245.29

(1,535,022.50)
(200,340.16)
(1,735,362.66)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
1,678,265.11
1,678,265.11
-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

1,375,009.09
25,093,003.47
5,871,273.79
32,339,286.35

(319.17)
(136,087.22)
(12,371.40)
(148,777.79)

3,662,015.77
3,662,015.77

(1,535,022.50)
28,015.15
(1,507,007.35)

1,723,567.51
1,723,567.51
-

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559

1,374,689.92
24,956,916.25
7,760,109.85
2,770,908.04
36,862,624.06
1,535,022.50
7,240,585.45
8,775,607.95

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559

1,374,689.92
24,956,916.25
7,582,469.90
33,914,076.07
1,535,022.50
3,634,000.62
5,169,023.12

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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- 25 17. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
ส่ วนที่มีหลักประกัน (*)
รวมเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558

-

-

-

-

4,295,895.20
4,295,895.20

2,620,310.41
2,620,310.41

1,683,801.64
1,683,801.64

2,620,310.41
2,620,310.41

15
40

15
40

วงเงิน (ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
ส่ วนที่มีหลักประกัน (*)

15
30

15
30

* ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารประเภทฝาก
ประจํา 3 เดือนของบริ ษทั จํานวนเงิน 30 ล้านบาท (หมายเหตุ 10) และของบริ ษทั ย่อยจํานวนเงิน 10 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้ค้ าํ ประกันบวกด้วยอัตราร้อยละ 1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์) ต่อปี
18. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้าค่ารักษาพยาบาล
เงินทดรองรับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลส่ งต่อค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
54,656,441.47

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
56,170,347.27

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
49,120,835.87

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
53,208,721.75

4,338,915.00
699,825.23
22,259,249.51
48,527,745.22
39,050,512.32
2,082,912.67
116,959,159.95
171,615,601.42

4,569,915.00
907,186.71
20,267,484.41
64,636,875.15
31,921,323.00
2,489,347.60
124,792,131.87
180,962,479.14

4,338,915.00
554,323.75
22,259,249.51
48,527,745.22
33,562,232.43
749,450.00
109,991,915.91
159,112,751.78

4,569,915.00
842,564.73
20,267,484.41
64,636,875.15
24,992,234.07
2,141,159.30
117,450,232.66
170,658,954.41

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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- 26 19. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559
ธันวาคม 2558

ไม่เกิน 1 ปี
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย

19,195,061.40
(2,738,677.97)
16,456,383.43

17,185,477.20
(2,471,525.41)
14,713,951.79

15,457,162.39
(2,637,616.65)
12,819,545.74

12,816,399.60
(2,307,766.24)
10,508,633.36

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย

49,076,135.06
(4,024,977.53)
45,051,157.53

43,899,647.26
(3,663,399.96)
40,236,247.30

49,076,135.06
(4,024,977.53)
45,051,157.53

42,972,312.85
(3,651,320.68)
39,320,992.17

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าการเงินเครื่ องมือ
แพทย์และเครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จํานวน 20 สัญญา และ 15 สัญญา ตามลําดับ กับบริ ษทั
ในประเทศสองแห่ ง โดยเป็ นสัญญาขายและเช่ ากลับคืน 2 สัญญา และมี สัญญาเช่ าการเงิ นกับบริ ษทั ใน
ประเทศหลายแห่ งเพื่อเช่ายานพาหนะจํานวน 6 สัญญา โดยมีจาํ นวนเงินการผ่อนชําระ 60 งวด งวดละเท่า ๆ
กันทุกเดื อน โดยกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่ซ้ื อภายใต้สัญญาเช่าซื้ อนี้ จะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ต่อเมื่อ
บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินงวดสุ ดท้ายแล้ว หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2 สัญญา มีบริ ษทั ร่ วมคํ้าประกันให้บริ ษทั ย่อย
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ย

31,914,440.94
9,067,471.06
(1,500,000.00)
1,629,795.76

28,478,258.15
(1,116,780.00)
4,552,962.79

29,356,368.94
8,617,838.06
(1,500,000.00)
1,438,142.51

26,363,781.15
(1,116,780.00)
4,109,367.79

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด

41,111,707.76

31,914,440.94

37,912,349.51

29,356,368.94
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- 27 ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรขาดทุน:สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558

บาท

งบการเงินรวม
2559
ต้นทุนการบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

2558

927,517.50
176,280.60
159,209.41
1,263,007.51
366,788.25
1,629,795.76

ดอกเบี้ยภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

385,656.68
122,816.45
81,970.97
590,444.10
351,889.57
942,333.67

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558

776,407.00
176,280.60
145,585.66
1,098,273.26
339,869.25
1,438,142.51

บาท

งบการเงินรวม
2559
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

7,389,205.95

-

6,894,270.55

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558
ร้อยละ
งบการเงินรวม

2559
อัตราคิดลด
3.58
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
5.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี
5.00 - 35.00
อายุ 31 - 40 ปี
5.00 - 17.00
อายุ 41 - 50 ปี
1.00 - 5.00
อายุ 51 - 60 ปี
0.00 - 1.00
อัตราการทุพพลภาพ
5.00 ของอัตรามรณะ
อัตรามรณะ
80.00 ของอัตรามรณะ
ไทยปี 2551

2558
4.64
5.00
1.00 - 30.00
1.00 - 15.00
1.00 - 5.00
0.00 - 1.00
5.00 ของอัตรามรณะ
80.00 ของอัตรามรณะ
ไทยปี 2551

345,133.46
89,655.47
68,316.43
503,105.36
327,361.57
830,466.93

-

ร้อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3.58
5.00

5.00 - 30.00
5.00 - 15.00
2.00 - 3.00
0.00 - 1.00
5.00 ของอัตรามรณะ
80.00 ของอัตรามรณะ
ไทยปี 2551

4.64
5.00

8.00 - 25.00
4.00 - 15.00
3.00 - 5.00
0.00 - 1.00
5.00 ของอัตรามรณะ
80.00 ของอัตรามรณะ
ไทยปี 2551
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ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ
2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

8,143,912.86

3,198,239.16

8,143,912.86

3,198,239.16

2,570,754.47
10,714,667.33

239,946.44
3,438,185.60

1,655,785.14
9,799,698.00

(483,646.91)
2,714,592.25

-

(1,723,567.51)
(1,723,567.51)

-

ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
(1,678,265.11)
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
(1,678,265.11)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อย 2 แห่ง มีผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่ยงั
ไม่ได้ใช้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 26.48 ล้านบาท และ 25.83 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงั กล่าว เนื่องจากยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาการใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้เมื่อเทียบกับประมาณการของบริ ษทั
22. กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างงวด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับงวดของบริ ษทั (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

2559
42,140,127.42
750,000,000
0.06

2558
14,884,231.20
550,000,000
0.03

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
39,385,815.44
12,767,382.32
750,000,000
550,000,000
0.05
0.02
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บริ ษทั ย่อยได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน ดังรายละเอียดปรากฎตามตารางดังนี้
1.
2.
3.
4.

บัตรส่ งเสริ มเลขที่
วันที่ได้รับบัตรส่ งเสริ ม
วันที่เริ่ มใช้สิทธิ
เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

1506(4)/2547
23 มิถุนายน 2547
12 พฤษภาคม 2551
บริ การทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์

1935(4)/2552
19 ตุลาคม 2552
19 กรกฎาคม 2556
บ ริ ก ารส อ บ เที ยบ
มาตรฐาน

1825(4)/2554
21 กรกฎาคม 2554
1 กรกฎาคม 2558
บ ริ ก ารท ด ส อ บ ท าง
วิทยาศาสตร์

5. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่บริ ษทั ได้รับ
5.1 ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสําหรั บ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
กําไรสุ ท ธิ ที่ ได้จ ากการประกอบกิ จ การที่
ได้รั บ การส่ งเสริ ม นับ ตั้งแต่ วนั ที่ มี ร ายได้
จากการประกอบกิจการ (1)**
8 ปี
8 ปี
8 ปี
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการ
รายได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับ การยกเว้น
ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล ตามข้อ 5.1 ไปรวม
คํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
(1)**
ในกรณี ที่ ประกอบกิ จการขาดทุ น ในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุ คคล ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม จะได้รับ
อนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานั้น

24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
24.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง
หนึ่ งในวงเงิน 23.80 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิ จ
ของบริ ษทั จํานวน 23.12 ล้านบาท และของบริ ษทั ย่อยจํานวน 0.68 ล้านบาท
24.2 บริ ษทั มี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับการจ่ ายค่าบริ หารจัดการให้แก่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการ
ธุ รกิ จ แห่ งเอเซี ย จํากัด ในอัต ราเดื อ นละ 2 ล้านบาท และอัตราร้ อ ยละ 20 ของยอดเงิ น ส่ ว นเกิ น
ระหว่างประมาณการรายได้ประจําปี 2558 - 2561 ในแต่ละปี ที่บริ ษทั ได้รับจากสํานักงานประกันสังคม
ระยะของสัญญาค่าบริ หารจัดการ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
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สัญญา
บุคคลและบริ ษทั อื่น
- สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน (1)
- สัญญาเช่าที่ดิน (2)
รวม

(1)
(2)

บาท
เกินกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี

ไม่เกิน 1 ปี
185,150.00
5,628,273.68
5,813,423.68

10,963,094.72
10,963,094.72

มากกว่า 5 ปี
15,017,028.90
15,017,028.90

บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสํานักงานกับบุคคลอื่น กําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2559
บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลอื่น
2.1) กําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2586 มูลค่าตามสัญญา
คงเหลือจํานวน 13.90 ล้านบาท
2.2) กําหนดระยะเวลาเช่ า 10 ปี วัน ที่ 1 มกราคม 2557 ถึ ง 31 ธัน วาคม 2566 มู ลค่าตาม
สัญญาคงเหลือจํานวน 9.46 ล้านบาท (รวมสัญญา 3 ฉบับ)
2.3) กําหนดระยะเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 มูลค่าตาม
สัญญาคงเหลือจํานวนเงิน 8.25 ล้านบาท

25. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยใช้ว ิธี ร าคาตลาดในการวัด มูล ค่า ยุต ิธ รรมของสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคา
ตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที ่ไ ม่ส ามารถสัง เกตได้ เช่น ข้อ มูล เกี่ย วกับ กระแสเงิน ในอนาคตที ่กิจ การ
ประมาณขึ้น
ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2559 บริ ษ ทั มีสิน ทรัพ ย์และหนี้ สิน ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับที่ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
- กองทุนส่ วนบุคคล

142,457,407.62

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
372,913,595.20

-

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

รวม
515,371,002.82
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- 31 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มู ลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ คํานวณจากอัต ราผลตอบแทนที ่ป ระกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
26. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักใน 2 ส่ วนงานดําเนินงานที่รายงานตามชนิดของบริ การในเขต
ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
ประเภทส่ วนงาน
ลักษณะของบริ การตามส่ วนงาน
ส่ วนงานโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลในเครื อประกันสังคม
ส่ วนงานบริ การวิจยั
- บริ การวิจ ัย และตรวจวิเคราะห์ และวินิ จฉัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร อาหารและยา
ผลการดําเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ซึ่ งก็คือกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์ผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนงานดําเนิ นงานซึ่ งเป็ นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุน
จากการดําเนินงานในงบการเงิน
รายละเอี ยดข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดําเนิ นงานสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
สิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 มีนาคม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ส่วนงานโรงพยาบาล
2559
2558
295,639,600.12
268,541,199.53
226,080,288.55
213,184,539.45
69,559,311.57
55,356,660.08

บาท
งบการเงินรวม
ส่วนงานบริ การวิจยั
2559
2558
29,481,568.30
21,896,457.07
14,610,264.03
11,212,415.24
14,871,304.27
10,684,041.83

560,107,347.50

533,787,399.24

129,711,511.02

137,779,569.74

21,489,587.64
-

14,13,244.88
-

15,471,478.40

15,066,471.67

รวม
2559
325,121,168.42
240,690,552.58
84,430,615.84
13,954,682.12
44,686,711.15
776,891.68
10,714,667.33
42,207,027.80

2558
290,437,656.60
224,396,954.69
66,040,701.91
1,592,842.77
43,441,446.78
5,876,751.24
3,438,185.60
14,877,161.06

689,818,858.52
110,688,982.38
800,507,840.90
21,489,587.64
15,471,478.40
14,614,219.42
30,085,697.82

671,566,968.98
51,375,511.88
722,942,480.86
14,431,244.88
15,066,471.67
14,450,676.54
29,517,148.21
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บริ ษทั
ตามรายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 27/2559 เมื่ อวัน ที่ 25 เมษายน 2559 ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 750,000,000 หุ น้ ใน
อัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงิน 112.50 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่ งเอเซีย จํากัด
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ของบริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น มี มติ อนุ ม ัติ ให้ จ่ ายเงิ น ปั น ผลจากกําไรสุ ท ธิ ประจําปี 2558 สําหรั บหุ ้ น สามัญ จํานวน
10,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 3.50 ล้านบาท และได้มีการจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 205,930.39 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการแห่ งเอเซีย จํากัด
ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ย่อย ครั้ งที่ 9/2559 เมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นได้มีมติ อนุ ม ัติให้ จ่ายเงิ นปั น ผลจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2558 สําหรั บหุ ้น สามัญ จํานวน
1,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 6.00 บาท เป็ นจํานวนเงิน 6.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19
พฤษภาคม 2559
28. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

