บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบ
ย่อของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น แบบย่อของบริ ษ ัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป

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

*****/2

-2ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 27 บริ ษทั ได้ปรับปรุ งรายการ
บันทึกบัญชีซ้ืออาคารสํานักงานจากบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมให้เป็ นราคาทุนเดิม และปรับปรุ งรายการบันทึก
บัญชี อาคารโรงพยาบาลที่ซ้ื อกลับมาจากบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการให้เป็ นราคาทุนเดิ ม โดยใช้วิธี
ปรับงบการเงินย้อนหลัง ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุ งดังกล่าวแสดงไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

(นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
2015/1024/0383

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-3บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ

(ปรับปรุ งใหม่)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

3,413,879.85

2,135,864.33

2,012,469.92

1,020,681.81

4, 6

85,040,454.75

50,187,759.19

67,527,043.54

37,591,167.26

รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ

7

216,315,460.49

174,734,746.85

216,315,460.49

174,734,746.85

สิ นค้าคงเหลือ

8

15,107,298.26

17,813,602.48

10,581,534.16

13,808,298.43

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4

5,031,636.18

3,737,109.59

2,752,878.44

2,015,751.54

324,908,729.53

248,609,082.44

299,189,386.55

229,170,645.89

9

684,033.67

683,384.40

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

-

-

118,618,650.20

118,618,650.20

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

11

74,632,529.22

74,723,159.94

220,204,466.99

225,611,012.51

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

742,810,156.77

734,585,713.17

573,545,455.69

557,784,808.41

สิ ทธิ การเช่าที่ดิน

13

22,206,755.80

14,741,797.32

22,206,755.80

14,741,797.32

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

14

29,414,658.30

29,850,124.52

9,621,165.72

9,895,208.31

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15

8,994,381.35

8,493,580.07

4,811,840.77

3,070,156.26

3,102,174.01

2,247,706.49

1,026,252.00

36,252.00

881,844,689.12

865,325,465.91

950,034,587.17

929,757,885.01

1,206,753,418.65

1,113,934,548.35

1,249,223,973.72

1,158,928,530.90

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-4บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

16

64,674,178.25

55,574,051.14

57,811,391.48

49,255,517.83

4, 17

179,724,989.58

141,026,216.92

171,986,513.83

137,093,361.15

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

18

10,838,897.32

8,837,389.61

5,722,912.37

3,141,471.43

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

19

56,750,000.00

57,400,000.00

56,750,000.00

57,400,000.00

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

4

-

-

58,370,000.00

53,020,000.00

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

4

72,200,000.00

43,800,000.00

60,200,000.00

31,800,000.00

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

2,624,436.64

5,628,344.40

2,624,436.64

5,628,344.40

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

7,592,827.93

6,798,950.84

2,227,862.03

1,854,279.19

รวมหนี้สินหมุนเวียน

394,405,329.72

319,064,952.91

415,693,116.35

339,192,974.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

18

37,166,740.28

17,308,307.22

35,702,712.99

12,187,733.66

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

19

208,172,978.00

243,377,178.00

208,172,978.00

243,377,178.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

30,188,479.10

28,478,258.15

27,738,401.90

26,363,781.15

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15

3,154,430.65

2,388,823.52

-

-

4

1,765,441.78

1,663,339.90

6,976,364.46

6,874,262.58

280,448,069.81

293,215,906.79

278,590,457.35

288,802,955.39

674,853,399.53

612,280,859.70

694,283,573.70

627,995,929.39

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-5บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ

(ปรับปรุ งใหม่)

ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 750,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

275,000,000.00

275,000,000.00

275,000,000.00

275,000,000.00

45,245,628.00

45,245,628.00

45,245,628.00

45,245,628.00

5,627,738.31

5,627,738.31

-

-

37,500,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

167,542,635.79

137,359,059.81

197,194,772.02

173,186,973.51

530,916,002.10

500,732,426.12

554,940,400.02

530,932,601.51

984,017.02

921,262.53

-

-

531,900,019.12

501,653,688.65

554,940,400.02

530,932,601.51

1,206,753,418.65

1,113,934,548.35

1,249,223,973.72

1,158,928,530.90

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 550,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ น้

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-6บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

292,116,118.08
29,348,024.27

281,480,582.74
24,208,946.02

292,208,693.08
-

281,555,394.34
-

4
4

1,228,162.44
2,964,345.98
325,656,650.77

1,053,311.68
648,835.29
307,391,675.73

2,896,162.44
3,228,575.81
298,333,431.33

2,721,311.68
948,576.13
285,225,282.15

4

223,463,606.70
14,942,090.85
35,748,183.13
7,273,586.29
6,013,336.13
287,440,803.10
38,215,847.67
6,786,190.63
31,429,657.04
31,429,657.04

203,090,420.71
13,090,005.19
32,374,333.39
8,585,164.42
6,392,455.32
263,532,379.03
43,859,296.70
9,637,267.17
34,222,029.53
34,222,029.53

223,463,606.70
31,905,315.92
5,431,043.53
6,467,849.82
267,267,815.97
31,065,615.36
6,164,477.12
24,901,138.24
24,901,138.24

203,561,343.71
29,489,172.72
6,056,520.93
7,034,429.50
246,141,466.86
39,083,815.29
9,328,356.15
29,755,459.14
29,755,459.14

31,309,254.63
120,402.41
31,429,657.04

33,595,027.87
627,001.66
34,222,029.53

24,901,138.24
24,901,138.24

29,755,459.14
29,755,459.14

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้จากการบริ การ
รายได้อื่น
ค่าเช่ารับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

4
4
4

22

การแบ่งปันส่วนกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-7บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ
การแบ่งปันส่วนกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

31,309,254.63
120,402.41
31,429,657.04

33,595,027.87
627,001.66
34,222,029.53

24,901,138.24
24,901,138.24

29,755,459.14
29,755,459.14

0.06

0.06

0.05

0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-8บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

842,696,785.28
75,531,161.13

777,787,270.70
64,537,362.55

842,931,884.22
-

778,006,263.50
-

3,294,390.28
4,455,708.46
925,978,045.15

3,107,800.00
3,326,112.23
848,758,545.48

8,298,390.28
4,899,777.50
4,590,360.63
860,720,412.63

8,111,800.00
9,713,950.00
3,232,690.64
799,064,704.14

657,760,403.54
40,808,519.56
106,585,195.83
25,100,258.87
17,532,928.26
847,787,306.06
78,190,739.09
14,844,291.12
63,346,447.97

572,880,006.36
37,182,450.50
100,133,131.25
27,584,243.24
19,097,079.54
756,876,910.89
91,881,634.59
19,680,098.81
72,201,535.78

657,976,206.29
94,596,035.83
19,572,630.59
18,729,940.65
790,874,813.36
69,845,599.27
12,837,800.76
57,007,798.51

574,314,209.36
93,140,270.64
20,095,562.77
21,154,887.51
708,704,930.28
90,359,773.86
16,932,441.46
73,427,332.40

63,346,447.97

(6,889,804.67)
(6,889,804.67)
65,311,731.11

57,007,798.51

(6,488,214.30)
(6,488,214.30)
66,939,118.10

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้จากการบริ การ
รายได้อื่น
ค่าเช่ารับ
4
เงินปันผลรับ
10
อื่นๆ
4
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
4
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
4
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
4
ต้นทุนทางการเงิน
4
่
รวมค่าใช้จาย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
22
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย-สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-9บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ
การแบ่งปันส่วนกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่งปันส่วนกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

63,183,575.98
162,871.99
63,346,447.97

70,302,861.72
1,898,674.06
72,201,535.78

57,007,798.51
57,007,798.51

73,427,332.40
73,427,332.40

63,183,575.98
162,871.99
63,346,447.97

63,524,582.01
1,787,149.10
65,311,731.11

57,007,798.51
57,007,798.51

66,939,118.10
66,939,118.10

0.11

0.13

0.10

0.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 10 บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ทุนเรื อนหุ น้
ส่วนเกิน
ส่วนเกินมูลค่า
ที่ออกและ
มูลค่าหุ น้ สามัญ จากการซื้อเงิน
หมายเหตุ
ชําระแล้ว
ลงทุน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามที่รายงานในงวดก่อน
275,000,000.00 45,245,628.00 5,627,738.31
รายการปรับปรุ ง
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
27
ยอดหลังปรับปรุ ง
275,000,000.00 45,245,628.00 5,627,738.31
เงินปันผลจ่าย
21
เงินปันผลส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
275,000,000.00 45,245,628.00 5,627,738.31
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตามที่รายงานในงวดก่อน
รายการปรับปรุ ง
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
27
ยอดหลังปรับปรุ ง
การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจากการซื้อ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ปรับปรุ งใหม่)

บาท
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
สํารอง
ยังไม่ได้จดั สรร
ตามกฎหมาย
37,500,000.00 171,625,178.58
37,500,000.00
37,500,000.00

รวมส่วน
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของผูถ้ ือหุ น้
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั
ของบริ ษทั ย่อย
534,998,544.89
921,262.53

(34,266,118.77) (34,266,118.77)
137,359,059.81 500,732,426.12
(33,000,000.00) (33,000,000.00)
63,183,575.98
63,183,575.98
167,542,635.79 530,916,002.10

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ น้
535,919,807.42

921,262.53
(100,117.50)
162,871.99
984,017.02

(34,266,118.77)
501,653,688.65
(33,000,000.00)
(100,117.50)
63,346,447.97
531,900,019.12

275,000,000.00

45,245,628.00

(1,818,692.48) 34,511,500.00

143,919,353.79

496,857,789.31

11,643,567.95

508,501,357.26

275,000,000.00

45,245,628.00

(1,818,692.48) 34,511,500.00

(36,569,468.12) (36,569,468.12)
107,349,885.67 460,288,321.19

11,643,567.95

(36,569,468.12)
471,931,889.14

275,000,000.00

45,245,628.00

488,500.00
(1,818,692.48) 35,000,000.00

(488,500.00)
(33,000,000.00) (33,000,000.00)
63,524,582.01
63,524,582.01
137,385,967.68 490,812,903.20

(4,499,300.00)
(286,050.00)
1,787,149.10
8,645,367.05

(4,499,300.00)
(33,000,000.00)
(286,050.00)
65,311,731.11
499,458,270.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 11 บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามที่รายงานในงวดก่อน
รายการปรับปรุ ง
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ยอดหลังปรับปรุ ง
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตามที่รายงานในงวดก่อน
รายการปรับปรุ ง
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ยอดหลังปรับปรุ ง
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ปรับปรุ งใหม่)

27
21

27

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและชําระแล้ว
275,000,000.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
45,245,628.00
37,500,000.00
295,393,675.52

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ น้
653,139,303.52

275,000,000.00
275,000,000.00

45,245,628.00
45,245,628.00

37,500,000.00
37,500,000.00

(122,206,702.01)
173,186,973.51
(33,000,000.00)
57,007,798.51
197,194,772.02

(122,206,702.01)
530,932,601.51
(33,000,000.00)
57,007,798.51
554,940,400.02

275,000,000.00

45,245,628.00

34,511,500.00

245,977,082.24

600,734,210.24

275,000,000.00
275,000,000.00

45,245,628.00
45,245,628.00

34,511,500.00
488,500.00
35,000,000.00

(128,706,027.32)
117,271,054.92
(488,500.00)
(33,000,000.00)
66,939,118.10
150,721,673.02

(128,706,027.32)
472,028,182.92
(33,000,000.00)
66,939,118.10
505,967,301.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 12 บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2558

2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่)

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด

63,346,447.97

72,201,535.78

57,007,798.51

73,427,332.40

ดอกเบี้ยรับ

(14,059.26)

(185,854.85)

(7,728.24)

(160,416.61)

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน

777,567.91

(580,051.12)

777,567.91

(580,051.12)

-

-

รายการปรับปรุ งกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์

-

รายได้เงินปันผล

-

-

(4,899,777.50)

(9,713,950.00)

1,620,420.72

(2,577,797.97)

1,614,848.69

(2,577,797.97)

880,749.58

1,834,580.47

880,749.58

1,834,580.47

-

220,610.94

-

-

หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับรายการ)
หนี้สูญ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย

5,037.53

ค่าเสื่ อมราคา

41,304,345.62

38,444,050.97

35,241,081.47

34,521,140.76

ค่าตัดจําหน่าย

2,012,423.21

1,959,829.74

1,486,936.75

1,434,507.54

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2,827,000.95

3,275,928.42

2,491,400.75

2,995,643.97

ต้นทุนทางการเงิน

17,532,928.26

19,097,079.54

18,729,940.65

21,154,887.51

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

14,844,291.12

19,680,098.81

12,837,800.76

16,932,441.46

145,132,116.08

153,375,048.26

126,160,619.33

139,268,318.41

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(37,348,933.92)

4,364,219.60

(32,431,474.55)

4,163,646.34

รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ

(41,580,713.64)

(99,490,977.70)

(41,580,713.64)

(99,490,977.70)

สิ นค้าคงเหลือ

2,706,304.22

1,969,034.51

3,226,764.27

2,831,101.11

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(766,345.29)

69,304.00

(737,126.90)

(473,673.46)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(854,467.52)

246,508.50

(990,000.00)

89,800.00

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 13 บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่)

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

39,741,822.01

33,311,467.52

40,022,456.17

40,257,921.87

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

793,877.09

6,773,812.64

373,582.84

(953,195.39)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

102,101.88

242,716.83

102,101.88

242,716.83

107,925,760.91

100,861,134.16

94,146,209.40

85,935,658.01

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

9,127.32

-

7,728.24

-

(1,116,780.00)

-

(1,116,780.00)

-

(18,111,574.33)

(21,267,395.64)

(17,583,393.03)

(21,173,509.45)

88,706,533.90

79,593,738.52

75,453,764.61

64,762,148.56

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง

-

205,716.90

-

205,716.90

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(649.27)

877,580.81

-

-

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

2,300,000.00

-

-

เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

(4,499,300.00)

เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์

(21,881,972.63)

(26,374,521.94)

(17,713,182.36)

(24,772,074.81)

(620,862.83)

(4,557,977.16)

(256,800.00)

(4,529,845.00)

(8,421,052.64)

-

(8,421,052.64)

-

เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สินถาวร

110,000.00

589,000.00

110,000.00

589,000.00

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

4,899,777.50

9,713,950.00

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ

-

334,375.21

-

160,416.61

เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายสิ ทธิ การเช่า

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(30,814,537.37)

(26,625,826.18)

(21,381,257.50)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(23,132,136.30)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 14 บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่)

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

9,100,127.11

12,410,879.23

8,555,873.65

13,400,088.01

48,100,000.00

70,030,000.00

73,870,000.00

77,880,000.00

(19,700,000.00)

(52,540,000.00)

(40,120,000.00)

(74,945,000.00)

เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(8,693,572.22)

(17,927,364.21)

(3,690,748.70)

(10,333,850.70)

เงินสดรับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

7,295,800.00

8,590,700.00

7,295,800.00

8,590,700.00

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(43,150,000.00)

(60,200,000.00)

(43,150,000.00)

(48,300,000.00)

เงินปันผลจ่าย

(33,000,000.00)

(33,000,000.00)

(33,000,000.00)

(33,000,000.00)

(100,117.50)

(286,050.00)

-

-

-

(4,499,300.00)

-

-

(16,466,218.40)

(17,617,505.24)

(22,841,643.95)

(16,899,727.42)

(56,613,981.01)

(95,038,640.22)

(53,080,719.00)

(83,607,790.11)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุ ทธิ

1,278,015.52

(42,070,727.88)

991,788.11

(41,977,777.85)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2,135,864.33
3,413,879.85

45,329,177.03
3,258,449.15

1,020,681.81
2,012,469.92

44,319,743.05
2,341,965.20

29,020,000.00

7,173,415.00

29,020,000.00

1,449,000.00

เงินสดรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคล
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินปันผลที่บริ ษทั ย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากส่วนได้เสี ยไม่มี
อํานาจควบคุม
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

- 15 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2558

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 สถานะของบริ ษทั
บริ ษทั เป็ นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536
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 ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
งบการเงินระหว่างกาล และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ่งได้กาํ 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 2557
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ นรวมนี้ ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย ดังนี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด

ประเภทกิจการ

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

โรงพยาบาล (ยังไม่ได้ดาํ เนินงาน)
และให้คาํ ปรึ กษาทางด้านธุรกิจ
โรงพยาบาล

กรุ งเทพ

อัตราส่ วนของการถือหุน้
(ร้อยละของจํานวนหุ น้ จดทะเบียน)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558 ธันวาคม 2557
99.99

99.99

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จํากัด

ข)

ค)
ง)

ประเภทกิจการ
ให้บริ การวิจยั และตรวจวิเคราะห์
และวินิจฉัยทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การเกษตร อาหารและยา
ให้คาํ ปรึ กษาทางด้านธุรกิจ
โรงพยาบาล

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
กรุ งเทพ
กรุ งเทพ

อัตราส่ วนของการถือหุน้
(ร้อยละของจํานวนหุ น้ จดทะเบียน)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558 ธันวาคม 2557
97.14
97.14
99.99

99.99

ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั โรงพยาบาล
ลาดพร้าว จํากัด (มหาชน) มีอาํ นาจในการควบคุ มหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลื อและรายการ
ระหว่างกันที่เป็ นสาระสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามบัญชีของ
บริ ษทั และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั ย่อยในส่ วนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใช้นโยบายการ
บัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม หมายถึงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ซึ่ ง
ได้แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากจากส่ วนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยตามวิธีราคาทุน
2.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การ
ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
3. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่
ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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4. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย โดยการเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อมีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการกับ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้รวมผลของรายการดังกล่าวซึ่งเป็ 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
และการเกษตรแห่งเอเซีย 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 ซึ่งถือหุ น้ ในบริ ษทั
ร้อยละ 36.54
2.2 บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
มีกรรมการร่ วมกัน
2.3 บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้และฝึ กอบรมแห่ งเอเซีย จํากัด มีกรรมการร่ วมกัน
2.4 มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว
มีกรรมการร่ วมกัน
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นกรรมการของบริ ษทั
รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญ มีดงั นี้
รายการบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวด

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557

-

-

69,757.20

105,726.70

53,316.01
53,316.01

52,287.60
52,287.60

53,316.01
123,073.21

52,287.60
158,014.30
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
รายได้คา้ งรับ
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด
รวม
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล.พี.โฮลดิ้ง จํากัด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จํากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด
รวม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล.พี.โฮลดิ้ง จํากัด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557

51,252.00
51,252.00

38,869.63
38,869.63

51,252.00
51,252.00

38,869.63
38,869.63

-

11,301.27
11,301.27

-

11,301.37
11,301.37

-

-

9,820,000.00

8,420,000.00

-

-

44,500,000.00
4,050,000.00
58,370,000.00

43,000,000.00
1,600,000.00
53,020,000.00

60,200,000.00
60,200,000.00

6,500,000.00
25,300,000.00
31,800,000.00

72,200,000.00
72,200,000.00

6,500,000.00
37,300,000.00
43,800,000.00

-

-

9,915,865.89
9,915,865.89

88,240.00
7,915,865.89
8,004,105.89

-

-

46,611.37

1,213,126.63

-

-

213,754.12
24,112.60

4,041,275.66
1,545.21

235,141.38
235,141.38

37,664.38
39,780.80
77,445.18

235,141.38
519,619.47

37,664.38
5,293,611.88
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2557
กันยายน 2558
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 30
ธันวาคม 2557
กันยายน 2558

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

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

รายการบนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
และ 2557
บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2558
2557
2558
2557

รายได้จากการรักษาพยาบาล
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
รวม
รายได้ค่าเช่า
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้และฝึ กอบรม
แห่งเอเซี ย จํากัด
รวม
ดอกเบี้ยรับ
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าอบรมสัมมนา
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
ดอกเบี้ยจ่าย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว
บริ ษทั แอล.พี.โฮลดิ้ง จํากัด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

284,610.04
284,610.04

166,721.95
166,721.95

517,902.61
517,902.61

408,461.49
408,461.49

500,000.00
500,000.00

300,000.00
300,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

900,000.00
900,000.00

-

-

-

26,686.31

-

300,000.00
300,000.00

200,000.00
200,000.00

900,000.00
900,000.00

912,259.57
912,259.57

75,035.82
29,423.28
423,590.40
528,049.50

108,389.73
2,025,942.96
2,134,332.69

147,699.12
52,215.06
823,809.55
1,023,723.73
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รายได้จากการรักษาพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
รวม
รายได้ค่าเช่า
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ศูนย์การเรี ยนรู ้และฝึ กอบรม
แห่งเอเซี ย จํากัด
รวม
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
รวม
ค่าอบรมสัมนา
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
รวม
ค่าบริ หารจัดการ
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จํากัด
รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จํากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว
บริ ษทั แอลพีโฮลดิ้ง จํากัด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2558
2557
2558
2557

92,575.00

74,811.60

235,098.94

218,992.80

284,610.04
377,185.04

166,721.95
241,533.55

517,902.61
753,001.55

408,461.49
627,454.29

1,668,000.00

1,668,000.00

5,004,000.00

5,004,000.00

500,000.00
2,168,000.00

300,000.00
1,968,000.00

1,100,000.00
6,104,000.00

900,000.00
5,904,000.00

-

470,923.00
470,923.00

193,520.00
193,520.00

1,434,203.00
1,434,203.00

-

300,000.00
300,000.00

200,000.00
200,000.00

900,000.00
900,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

18,000,000.00
18,000,000.00

18,000,000.00
18,000,000.00

142,550.75

122,425.35

409,972.32

359,863.91

642,528.09
63,619.93

794,654.10
198,983.83

1,860,944.19
137,835.33

2,833,440.04
504,036.38

745,903.42
1,594,602.19

75,035.82
29,423.28
247,741.10
1,468,263.48

108,389.73
1,532,901.91
4,050,043.48

147,699.12
52,215.06
301,384.93
4,198,639.44
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มี
ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2558
2557
7,084,000.00
8,361,500.00
189,586.29
223,664.41
7,273,586.29
8,585,164.41

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
5,263,000.00
5,852,500.00
19,068,500.00
19,483,500.00
168,043.53
204,020.92
504,130.59
612,062.77
5,431,043.53
6,056,520.92
19,572,630.59
20,095,562.77

5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
1,011,316.70
881,331.00
2,152,112.49
1,051,951.34
250,450.66
202,581.99
3,413,879.85
2,135,864.33

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2558
2557
24,531,500.00
26,913,250.00
568,758.87
670,993.24
25,100,258.87
27,584,243.24

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
925,629.20
830,467.00
1,050,025.05
61,881.49
36,815.67
128,333.32
2,012,469.92
1,020,681.81
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- 22 6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
ลูกหนี้การค้า ;
ลูกหนี้ประกันสังคม
ลูกหนี้การค้าอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือยกมา
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ยอดคงเหลือยกไป
รวมลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น ;
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

27,127,843.00
54,855,664.36
81,983,507.36

1,078,946.00
47,464,568.90
48,543,514.90

27,127,843.00
39,027,530.60
66,155,373.60

1,078,946.00
36,549,664.81
37,628,610.81

(4,619,410.79)
(1,620,420.72)
(6,239,831.51)
75,743,675.85

(6,814,015.73)
2,194,604.94
(4,619,410.79)
43,924,104.11

(4,276,063.84)
(1,614,848.69)
(5,890,912.53)
60,264,461.07

(6,470,518.98)
2,194,455.14
(4,276,063.84)
33,352,546.97

1,497,562.35
4,368,597.63
2,719,276.35
9,501.81
701,840.76
9,296,778.90
85,040,454.75

1,892,835.17
2,440,011.57
822,327.11
4,569.87
1,103,911.36
6,263,655.08
50,187,759.19

224,134.49
3,737,640.22
2,599,360.00
701,447.76
7,262,582.47
67,527,043.54

331,947.17
2,045,874.89
757,279.87
1,103,518.36
4,238,620.29
37,591,167.26

ลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
27,180,220.20
20,280,874.10
30,769,108.65
18,058,635.34
11,339,420.20
4,437,032.91
8,492,997.04
2,233,240.58
4,201,761.27
3,533,731.97
81,983,507.36
48,543,514.90

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
17,438,929.04
14,572,074.72
25,258,343.44
13,634,359.08
11,167,206.36
4,068,264.62
8,438,052.47
2,155,697.11
3,852,842.29
3,198,215.28
66,155,373.60
37,628,610.81
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- 23 7. รายได้ ค่าบริการทางการแพทย์ ค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ ประกอบด้วย

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

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
77,098,186.04
49,999,998.00
133,674,382.79
5,542,891.66
216,315,460.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
77,098,186.04
49,999,998.00

119,177,128.85
5,557,620.00
174,734,746.85

133,674,382.79
5,542,891.66
216,315,460.49

119,177,128.85
5,557,620.00
174,734,746.85

สําหรับรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์สาํ หรับผูป้ ่ วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสู งและรายได้ค่าบริ การ
ทางการแพทย์ภ าระเสี่ ยงที่ยงั ไม่ไ ด้รับ จากสํานัก งานประกัน สังคม ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ไม่ส ามารถ
ทราบจํานวนเงินแน่ นอน สําหรับรายได้ดงั กล่าว ดังนั้นฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงได้ประมาณการรายได้
ดังกล่าวจากจํานวนเงินที่ได้รับจริ งครั้งล่าสุ ดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปั จจุบนั
8. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

ยา
วัสดุทางการแพทย์
วัสดุทวั่ ไป
นํ้ายาห้องปฏิบตั ิการ
รวมสิ นค้าคงเหลือ

บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
7,266,198.78
9,519,857.34
2,129,534.17
4,591,536.49
3,251,806.13
1,357,527.12
2,459,759.18
2,344,681.53
15,107,298.26
17,813,602.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
7,266,198.78
9,519,857.34
2,129,534.17
2,930,913.97
1,185,801.21
1,357,527.12
10,581,534.16
13,808,298.43

9. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยมีเงิน ฝากธนาคาร ประเภทเงิน
ฝากประจํา และเงิน ฝากออมทรัพ ย์ จํานวนเงิน 0.68 ล้านบาท ติด ภาระคํ้าประกัน การออกหนังสื อคํ้า
ประกันของธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว (บาท)
ชื่อบริ ษทั
1. บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

วิธีราคาทุน (บาท)

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

กันยายน 2558

ธันวาคม 2557

12,500,000.00

12,500,000.00

99.99

99.99

12,499,850.00

12,499,850.00

100,000,000.00 100,000,000.00

97.14

97.14

97,139,500.20

97,139,500.20

99.99

99.99

9,999,300.00

9,999,300.00

2. บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด
3. บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด

10,000,000.00

10,000,000.00

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

119,638,650.20 119,638,650.20

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด

(1,020,000.00)

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

(1,020,000.00)

118,618,650.20 118,618,650.20

เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ดังต่อไปนี้
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั
1. บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

2558

2557

โรงพยาบาล (ยังไม่ได้ดาํ เนิ นงาน) และ

ผูถ้ ือหุ น้ / กรรมการร่ วมกัน

-

-

ผูถ้ ือหุ น้ / กรรมการร่ วมกัน

3,399,882.50

9,713,950.00

ผูถ้ ือหุ น้ / กรรมการร่ วมกัน

1,499,895.00

-

4,899,777.50

9,713,950.00

ให้คาํ ปรึ กษาทางด้านธุรกิจโรงพยาบาล
2. บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฎิบตั ิการและวิจยั
ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด

ให้บริ การวิจยั และตรวจ
วิเคราะห์และวินิจฉัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร
อาหาร และยา

3. บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จํากัด
รวมเงินปันผลรับ

ให้คาํ ปรึ กษาทางด้านธุรกิจโรงพยาบาล
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11. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
75,769,046.21
261,855,919.46
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
75,769,046.21
261,855,919.46
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1,045,886.27)
(36,244,906.95)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(90,630.72)
(5,406,545.52)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่ วนที่ขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(1,136,516.99)
(41,651,452.47)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
74,723,159.94
225,611,012.51
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
74,632,529.22
220,204,466.99
บริ ษัท ได้ ใ ห้ เช่ า ที่ ดิ น แก่ บ ริ ษัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน สั ญ ญาเช่ า มี ร ะยะเวลาเช่ า 3 ปี ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 26
พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และคิดค่าเช่าเดือนละ 100,000.00 บาท
และบริ ษทั ได้ให้เช่าอาคารแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยทําสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน และคิดค่าเช่า
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จํานวนเงิน 5.00 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดั ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้เช่าแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าตาม
บัญชีของที่ดินเท่ากับ 74.25 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดจํานองไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งคํ้าประกันวงเงิน
สิ นเชื่อของบริ ษทั
บริ ษทั มีการประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินราคาอิสระ โดยที่ดิน
ใช้วิธีเปรี ยบเทียบตลาด (Market Approach) กับข้อมูลตลาด มูลค่าประเมินเท่ากับ 118.83 ล้านบาท และอาคาร
ที่ มี ไว้ให้ เช่ าใช้วิ ธี รายได้ (Income Approach) ซึ่ งมี รายได้สุ ท ธิ ที่ ได้จากรายได้ ค่ าเช่ าตลาด นํามาเป็ นวิ ธี
ประเมินราคา ในที่น้ ีผปู ้ ระเมินได้กาํ หนดอัตราคิดลดกระแสเงินสดอยูท่ ี่อตั ราร้อยละ 10 โดยพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ ยงจากพันธบัตรรัฐบาลบวกกับความเสี่ ยงภายในธุรกิจนั้นๆ มูลค่าประเมินเท่ากับ
151 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าประเมินในงบการเงินรวมเท่ากับ 118.83 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เท่ากับ 269.83 ล้านบาท

- 26 -

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1,402,204,780.78 1,129,524,644.72
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
50,325,726.41
46,482,751.14
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
(3,255,013.34)
(3,255,013.34)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
1,449,275,493.85 1,172,752,382.52
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(667,619,067.61)
(571,739,836.31)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(41,213,714.90)
(29,834,535.95)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่ วนที่ขายและตัดจําหน่าย
2,367,445.43
2,367,445.43
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(706,465,337.08)
(599,206,926.83)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
734,585,713.17
557,784,808.41
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
742,810,156.77
573,545,455.69
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั จดจํานองที่ ดินบางส่ วนและสิ่ งปลูก
สร้ างที่ มีอยู่และจะมี ข้ ึน ในภายหน้าบนที่ ดิ น ดังกล่าวมูลค่าสุ ท ธิ ตามบัญ ชี เท่ ากับ 288.40 ล้านบาท และ
296.84 ล้านบาท ตามลําดับ และจดจํานําเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ นทรัพย์ถาวรอื่นมูลค่า
ตามบัญชี เท่ากับ 16.90 ล้านบาท และ 19.27 ล้านบาท ตามลําดับ เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกิ นบัญชี
และวงเงินกูย้ มื ระยะยาว จากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ง (หมายเหตุ 16 และ 19)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยได้จดจํานําเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
ห้องปฏิ บตั ิ การที่ มีมูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์เพื่อคํ้าประกันเงินเบิ กเกิ นบัญ ชี
ธนาคารของบริ ษทั ย่อย โดยสัญญาเงินกูม้ ีขอ้ ผูกพันต่างๆ ระบุไว้ในสัญญา เช่น การโอนผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยให้ผใู ้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ ับ เป็ นต้น
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีเครื่ องมือแพทย์และยานพาหนะอยู่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเท่ากับ 26.85 ล้านบาท และ 15.68 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งทําสัญญาขายและเช่ า
กลับคืน (เป็ นสัญญาเช่ าการเงิน) ของเครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ บางส่ วน จํานวน 2 สัญญา กับ
บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ง โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเท่ากับ 16.25 ล้านบาท และ 17.20 ล้านบาท ตามลําดับ
13. สิ ทธิการเช่ าทีด่ นิ
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 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
15,789,473.69
7,368,421.05
8,910,416.47
8,910,416.47
24,699,890.16
16,278,837.52
(2,493,134.36)
(1,537,040.20)
22,206,755.80
14,741,797.32

สําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ ทธิ การเช่ าที่ดิน
เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร จํานวนเงิน 0.96 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2558 และวัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษ ัทมี ภาระตามสั ญญาเช่ าที่ ดิ นเพื่ อเป็ น
สถานที่จอดรถจํานวน 4 สัญญา ดังนี้
- สัญญาที่ 1 ระยะเวลาเช่า 20 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2576 มีกาํ หนด
ชําระค่าเช่าที่ดิน ดังนี้
ระยะเวลา
อัตราค่าเช่า (บาทต่อปี )
1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2566
447,368.42
1 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2576
492,105.26
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ในวันที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ ข้อตกลงใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการเช่าจากเดิม 20 ปี
เป็ น 30 ปี ซึ่ งระยะเวลาที่เพิ่ม 10 ปี นั้น บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าสิ ทธิ การเช่ าที่ดินดังกล่าวเพิ่มอีก
จํานวนเงิน 8.42 ล้านบาท และมีกาํ หนดค่าเช่า ดังนี้
ระยะเวลา
อัตราค่าเช่า (บาทต่อปี )
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
14. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี สินทรั พย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กัน ยายน
2558 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
35,751,864.52
13,617,741.63
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
620,862.83
256,800.00
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
36,372,727.35
13,874,541.63
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(5,901,740.00)
(3,722,533.32)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(1,056,329.05)
(530,842.59)
ค่าตัดจําหน่ายสะสมส่ วนที่ขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(6,958,069.05)
(4,253,375.91)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
29,850,124.52
9,895,208.31
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
29,414,658.30
9,621,165.72
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15. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
บาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
8,994,381.35
8,493,580.07
(3,154,430.65)
(2,388,823.52)
5,839,950.70
6,104,756.55

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
8,484,815.21
7,309,193.87
(3,672,974.44)
(4,239,037.61)
4,811,840.77
3,070,156.26

การเปลี่ยนแปลงสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 255 8 สรุ ปได้ดงั นี้
19

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

19

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่ 30
กันยายน 2558

855,212.77
1,181,224.87
5,465,476.23
5,230,703.81
12,732,617.68

322,969.74
577,727.45
293,240.05
(1,259,199.13)
(65,261.89)

-

1,178,182.51
1,758,952.32
5,758,716.28
3,971,504.68
12,667,355.79

6,627,861.13
6,627,861.13

199,543.96
199,543.96

-

6,827,405.09
6,827,405.09

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

19

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่ 30
กันยายน 2558

855,212.77
1,181,224.87
5,272,756.23
7,309,193.87

322,969.74
577,727.45
274,924.15
1,175,621.34

-

1,178,182.51
1,758,952.32
5,547,680.38
8,484,815.21

4,239,037.61
4,239,037.61

(566,063.17)
(566,063.17)

-

3,672,974.44
3,672,974.44
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เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
ส่ วนที่มีหลักประกัน (*)
รวมเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557

14,505,025.95
50,169,152.30
64,674,178.25

13,160,947.46
42,413,103.68
55,574,051.14

14,505,025.95
43,306,365.53
57,811,391.48

13,160,947.46
36,094,570.37
49,255,517.83

15
40

15
40

15
30

15
30

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

* คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินบางส่ วนพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ที่มีอยู่และจะมีข้ ึนในภาย
หน้าบนที่ดินดังกล่าว (หมายเหตุ 12) และของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ถือ
โดยบริ ษทั แอล พี โฮลดิ้ง จํากัด
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

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

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
51,293,850.35
52,967,287.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
47,354,913.18
50,667,347.00

4,786,471.00
995,961.80
20,043,152.22
74,435,527.23
27,758,522.72
411,504.26
128,431,139.23
179,724,989.58

4,786,471.00
916,003.60
20,043,152.22
74,435,527.23
24,213,886.60
236,560.00
124,631,600.65
171,986,513.83

4,015,471.00
2,355,400.72
19,531,730.65
33,144,439.55
27,932,230.40
1,079,657.46
88,058,929.78
141,026,216.92

4,015,471.00
2,208,037.47
19,531,730.65
33,144,439.55
27,039,344.26
486,991.22
86,426,014.15
137,093,361.15
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

ไม่เกิน 1 ปี
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558 ธันวาคม 2557

12,322,485.60
(1,483,588.28)
10,838,897.32

10,157,415.61
(1,320,026.00)
8,837,389.61

6,963,447.60
(1,240,535.23)
5,722,912.37

3,923,367.60
(781,896.17)
3,141,471.43

39,042,003.75
(1,875,263.47)
37,166,740.28

18,747,658.45
(1,439,351.23)
17,308,307.22

37,546,118.74
(1,843,405.75)
35,702,712.99

13,451,247.45
(1,263,513.79)
12,187,733.66

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าเครื่ องมือแพทย์
และเครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จํานวน 8 สัญญา และ 4 สัญญา ตามลําดับ กับบริ ษทั ในประเทศ
แห่ งหนึ่ ง โดยวิ ธี ข ายและเช่ ากลับ คื น และมี สั ญ ญาเช่ าการเงิ น กับ บริ ษ ัท ในประเทศหลายแห่ งเพื่ อ เช่ า
ยานพาหนะจํานวน 6 สัญญา โดยมีจาํ นวนเงินการผ่อนชําระ 37 งวด ถึง 60 งวด งวดละเท่า ๆ กันทุกเดือน
โดยกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่ซ้ื อภายใต้สัญญาเช่าซื้ อนี้ จะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ต่อเมื่อบริ ษทั ได้ชาํ ระ
เงินงวดสุ ดท้ายแล้ว หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีบริ ษทั ร่ วมคํ้าประกันให้บริ ษทั ย่อย
19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงิน 75 ล้านบาท
วงเงิน 60 ล้านบาท
วงเงิน 278 ล้านบาท
วงเงิน 32 ล้านบาท
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558
ธันวาคม 2557
9,950,000.00
19,972,978.00
235,000,000.00
264,922,978.00
(56,750,000.00)
208,172,978.00

20,000,000.00
19,877,178.00
257,500,000.00
3,400,000.00
300,777,178.00
(57,400,000.00)
243,377,178.00
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ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษ ัทมี วงเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นจํานวนเงินรวม 413 ล้านบาท และ 445 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งคํ้าประกัน
โดยการจดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง และจดจํานําเครื่ องมือและอุปกรณ์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินกูว้ งเงิน 278 ล้านบาท บริ ษทั ต้องดํารงสัดส่ วน DSCR (Debt Service
Coverage Ratio) ไว้ ณ ทุกสิ้ นงวดปี บัญชีไม่ต่าํ กว่า 1.15 เท่า
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด

บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558 ธันวาคม 2557
28,478,258.15 15,539,149.96
2,827,000.95
4,367,900.96
(1,116,780.00)
8,571,207.23
30,188,479.10 28,478,258.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2558 ธันวาคม 2557
26,363,781.15 14,259,321.32
2,491,400.75
3,994,191.96
(1,116,780.00)
8,110,267.87
27,738,401.90 26,363,781.15

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ:สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557

บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2558
2557
2558
2557

ต้นทุนการบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ดอกเบี้ยภาระผูกพัน
รวม

385,656.66
122,816.48
81,970.97
590,444.11
351,889.55
942,333.66

475,648.87
107,801.14
94,715.06
678,165.07
413,810.40
1,091,975.47

1,156,970.00
368,449.37
245,912.92
1,771,332.29
1,055,668.66
2,827,000.95

1,426,948.61
323,403.43
284,145.18
2,034,497.22
1,241,431.20
3,275,928.42
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2558

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน

2557

2558

2557

ต้นทุนการบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

345,133.46
89,655.47
68,316.43

414,986.21
107,801.14
82,143.23

1,035,400.34
268,966.40
204,949.30

1,244,958.63
323,403.43
246,429.69

ดอกเบี้ยภาระผูกพัน

503,105.36
327,361.57

604,930.58
393,617.41

1,509,316.04
982,084.71

1,814,791.75
1,180,852.22

รวม

830,466.93

998,547.99

2,491,400.75

2,995,643.97

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่

30 กันยายน

30 กันยายน

2558

2557

2558

2557

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

-

-

8,571,207.23

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่

30 กันยายน

30 กันยายน

2558

2557

2558

2557

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

-

-

8,110,267.87
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21. เงินปันผลและสํ ารองตามกฎหมาย
บริ ษทั
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 26/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้น ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ น ปั น ผลจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.22 บาท จํานวน
275,000,000 หุ ้น โดยมีมติรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 จากกําไรสุ ทธิ
สํ า หรั บ รอบระยะเวลาเก้ า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.10 บาท จํา นวน
275,000,000 หุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 27,500,000.00 บาท และมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี ครั้งที่ 2 ใน
อัตราหุ ้นละ 0.06 บาท จํานวน 550,000,000 หุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 33,000,000.00 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฎิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่ งเอเชีย จํากัด
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้จดั สรรเงินกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราหุ น้ ละ 1.35 บาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2557 ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาทเป็ นจํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท ดังนั้นคงเหลือเงินปั นผลส่ วนที่บริ ษทั
ต้องจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นอีก ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท เป็ นจํานวนเงิน 3,500,000.00 บาท โดยจ่ายเงินปั นผล
แล้วในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศูนย์บริ การจัดการธุรกิจแห่ งเอเซีย จํากัด
ตามรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทย่อย ครั้ งที่ 8/2558 เมื่ อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ ้นละ
16.50 บาท โดยมีมติรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 จากกําไรสะสม ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุน้ ละ 15 บาทเป็ นจํานวนเงิน 15,000,000.00 บาท และมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงิน
ปั นผลประจําปี ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,500,000.00 บาท และได้มีการจัดสรร
สํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 790,000.00 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
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22. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับงวดสามและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม

บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
6,826,622.29

9,322,119.54

14,579,485.27

16,692,536.01

(40,431.66)
6,786,190.63

315,147.63
9,637,267.17

264,805.85
14,844,291.12

2,987,562.80
19,680,098.81

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
6,826,622.29

9,322,119.54

14,579,485.27

16,692,536.01

(662,145.17)
6,164,477.12

6,236.61
9,328,356.15

(1,741,684.51)
12,837,800.76

239,905.45
16,932,441.46

23. กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างงวด

กําไรสําหรับงวดของบริ ษทั (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
31,309,254.63
33,595,027.87
63,183,575.98
70,302,861.72
550,000,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
0.06
0.06
0.11
0.13
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กําไรสําหรับงวดของบริ ษทั (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
24,901,138.24
29,755,459.14
57,007,798.51
73,427,332.40
550,000,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
0.05
0.05
0.10
0.13

เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบงบการเงิน บริ ษทั ได้คาํ นวณกําไรต่อหุ ้น สําหรับงวดสามและเก้า
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ขึ้นใหม่ โดยใช้จาํ นวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือเสมือนว่า
ได้ทาํ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้และจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว โดยให้สอดคล้อง
กับการอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้และจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้วเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2557
24. สิ ทธิและประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
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 าร ส อ บ เที ยบ
มาตรฐาน

1825(4)/2554
21 กรกฎาคม 2554
1 กรกฎาคม 2558
บ ริ ก ารท ดส 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)**
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
รายได้รับ การส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับ การยกเว้น
ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล ตามข้อ 5.1 ไปรวม
คํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
(1)**
ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จการขาดทุ น ในระหว่างเวลาได้รับ ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุ คคล ผูไ้ ด้รับ การส่ งเสริ ม จะได้รับ
อนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานั้น
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25. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
25.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง
หนึ่ งในวงเงิน 23.19 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิ จ
ของบริ ษทั
25.2 บริ ษทั มี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับการจ่ายค่าบริ หารจัดการให้แก่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการ
ธุ รกิ จ แห่ งเอเซี ย จํากัด ในอัต ราเดื อ นละ 2 ล้านบาท และอัตราร้ อยละ 20 ของยอดเงิ น ส่ ว นเกิ น
ระหว่างประมาณการรายได้ประจําปี 2556 - 2558 ในแต่ละปี ที่บริ ษทั ได้รับจากสํานักงานประกันสังคม
ระยะของสัญญาค่าบริ หารจัดการ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
25.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
สัญญา
บุคคลและบริ ษทั อื่น
- สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน (1)
- สัญญาเช่าที่ดิน (2)
รวม

(1)
(2)

ไม่เกิน 1 ปี

บาท
เกินกว่า 1 ปี
ไม่เกิน 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

317,400.00
5,628,273.68
5,945,673.68

26,450.00
12,943,094.72
12,969,544.72

15,851,165.75
15,851,165.75

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 9.76 ล้านบาท (รวมสัญญา 3 ฉบับ)
2.3) กําหนดระยะเวลาเช่ า 3 ปี วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึ ง 30 เมษายน 2561 มู ลค่าตาม
สัญญาคงเหลือจํานวน 10.23 ล้านบาท

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
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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
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดงั นี้

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
สิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนส่ วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ส่ วนงานโรงพยาบาล
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
292,116,118.08
281,480,582.74
223,463,606.70
203,090,420.71
68,652,511.38
78,390,162.03

ส่ วนงานโรงพยาบาล
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
842,696,785.28
777,787,270.70
657,760,403.54
572,880,006.36
184,936,381.74
204,907,264.34

550,079,903.57

งบการเงินรวม (บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ส่วนงานบริ การวิจยั
รวม
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
29,348,024.27
24,208,946.02
321,464,142.35
305,689,528.76
13,656,058.11
11,563,570.70
237,119,664.81
214,653,991.41
15,691,966.16
12,645,375.32
84,344,477.54
91,035,537.35
4,192,508.42
1,702,146.97
44,307,802.16
42,485,932.30
6,013,336.13
6,392,455.32
6,786,190.63
9,637,267.17
31,429,657.04
34,222,029.53
งบการเงินรวม (บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
ส่วนงานบริ การวิจยั
รวม
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
75,531,161.13
64,537,362.55
918,227,946.41
842,324,633.25
36,841,225.34
32,821,617.53
694,601,628.88
605,701,623.89
38,689,935.79
31,715,745.02
223,626,317.53
236,623,009.36
7,750,098.74
6,433,912.23
135,652,748.92
132,078,207.46
17,532,928.26
19,097,079.54
14,844,291.12
19,680,098.81
63,346,447.97
72,201,535.78

543,354,250.44

133,277,064.97

142,351,160.67

-

15,113,380.13

15,047,729.09

683,356,968.54
59,453,188.23
742,810,156.77

685,705,411.11
53,257,370.12
738,962,781.23

22,206,755.80
15,113,380.13
14,301,278.17
29,414,658.30

15,059,250.92
15,047,729.09
12,181,791.51
27,229,520.60
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27. การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษทั ได้ปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 2 รายการดังนี้
1. รายการเกี่ยวกับมูลค่าอาคารสํานักงานที่บริ ษทั ซื้ อคืนจากบริ ษทั ย่อยในปี 2551 ในราคาที่สูงกว่า
ราคาทุนเดิม ทําให้ตอ้ งปรับปรุ งในงบการเงินรวมให้กลับเป็ นราคาทุนเดิม
2. รายการเกี่ ยวกับมูลค่าอาคารโรงพยาบาลที่บริ ษทั ซื้ อกลับคืนจากกองทุนรวม(บริ ษทั ย่อย)ในปี
2556 ซึ่ งบันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการสู งกว่าที่บนั ทึกในงบการเงินรวม ทําให้ตอ้ งปรับปรุ ง
ในงบการเงินเฉพาะกิจการให้เท่ากับราคาทุนเดิม
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว มีดงั นี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ ลดลง
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรรลดลง

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2557
มกราคม 2557
(34,266,118.77)
(34,266,118.77)

บาท

(36,569,468.12)
(36,569,468.12)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2557
มกราคม 2557
(122,206,702.01) (128,706,027.32)
(122,206,702.01) (128,706,027.32)

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร

บาท

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

347,128.25
(955,021.21)

(1,631,740.63)
-

1,041,384.75
(2,736,841.14)

(4,885,584.68)
-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ยังไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้จาก
รายการปรับปรุ งมูลค่าอาคารโรงพยาบาลที่บริ ษทั ซื้ อกลับคืนจากกองทุนรวม(บริ ษทั ย่อย) ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 23.48 ล้านบาท และ 24.41 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ยังอยู่
ระหว่างการปรึ กษาหารื อกับกรมสรรพากรในการใช้สิทธิทางภาษีของรายการดังกล่าว
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28. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) หรื อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รายงานไว้

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
เงินทดรองรับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
เงินทดรองรับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ก่อนจัดประเภทใหม่
218,658,850.96
9,890,454.67
110,310.00
52,967,287.14
897,657.22
6,223,508.47
19,531,730.65
59,880,381.07
8,324,603.21

บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

50,187,759.19
(218,658,850.96)
174,734,746.85
(6,153,345.08)
(110,310.00)
141,026,216.92
(52,967,287.14)
(897,657.22)
(6,223,508.47)
(19,531,730.65)
(59,880,381.07)
(1,525,652.37)

หลังจัดประเภทใหม่
50,187,759.19
174,734,746.85
3,737,109.59
141,026,216.92
6,798,950.84

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หลังจัดประเภทใหม่
208,087,293.82
6,144,061.83
193,611,012.51
711,991,510.42
110,310.00
50,667,347.00
486,991.22
6,223,508.47
19,531,730.65
60,183,783.81

37,591,167.26
(208,087,293.82)
174,734,746.85
(4,128,310.29)
32,000,000.00
(32,000,000.00)
(110,310.00)
137,093,361.15
(50,667,347.00)
(486,991.22)
(6,223,508.47)
(19,531,730.65)
(60,183,783.81)

37,591,167.26
174,734,746.85
2,015,751.54
225,611,012.51
679,991,510.42
137,093,361.15
-
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29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 16 และ 19 - 21 ตุลาคม 2558 บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจํานวน 200,000,000
หุ ้นในราคาหุ ้นละ 5 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 1,000 ล้านบาท และบริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 บริ ษทั เสนอขายแบ่งเป็ น
- หุ น้ สามัญเพิม่ จํานวน 181,540,000 หุ น้ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
- หุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 18,460,000 หุ ้น เสนอขายต่อกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุนชําระแล้วจากเดิ ม 275 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 550,000,000 หุ ้น มูล
ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็ น 375 ล้านบาท (หุ ้น สามัญ 750,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 0.50
บาท) กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเริ่ มซื้ อขายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนและ
รับประกันการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ให้แก่ตวั แทนจําหน่ ายหลักทรัพย์ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวคํานวณ
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
30. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2559 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง รายได้
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- 42 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญ ชี แ ละการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง การประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่ อาจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
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- 43 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความ เกี่ ยวข้ อ งอย่ า งเฉ พ าะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่ าดําเนิ นงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่
ผูเ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่ อง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
(ปรับปรุ ง 2558)
การรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อ
(ปรับปรุ ง 2558)
ถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อม
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
(ปรับปรุ ง 2558)
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
มีเงินเฟ้อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้ อ จํ า กั ด สิ นทรั พ ย์ ต ามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2558)
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน ขั้นตํ่าและ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ สํ า หรั บ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง
2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2558)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2558)
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
(ปรับปรุ ง 2558)
สําหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นจะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
31. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

