รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษ ทั โรงพยาบาลลาดพร้า ว จํากัด (มหาชน)
และบริ ษ ทั ย่อ ย ซึ่ งประกอบด้ว ย งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
และหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ ยวข้องกับ การจัด ทําและการนําเสนองบการเงิ น โดยถู ก ต้อ งตามที่ ควรของกิ จการ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
*****/2

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2558 ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน เดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 บริ ษทั ได้ปรับปรุ งรายการบันทึ ก
บัญชี ซ้ื ออาคารสํานักงานจากบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมให้เป็ นราคาทุนเดิ ม ปรับปรุ งรายการบันทึกบัญชี
อาคารโรงพยาบาลที่ซ้ือกลับมาจากบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการให้เป็ นราคาทุนเดิม โดยใช้วิธีปรับงบ
การเงินย้อนหลัง ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุ งดังกล่าวแสดงไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

(นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
2016/0098/0383

-3บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์
บาท
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2557
มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

589,336,833.70
16,500,000.00
90,337,790.55
135,085,207.93
19,431,561.53
3,981,721.47
854,673,115.18

2,135,864.33
50,187,759.19
174,734,746.85
17,813,602.48
3,737,109.59
248,609,082.44

45,329,177.03
205,716.90
57,098,466.33
60,220,985.16
2,300,000.00
19,150,706.98
2,227,461.98
186,532,514.38

568,978,134.68
76,690,729.77
135,085,207.93
15,191,522.77
2,205,156.24
798,150,751.39

1,020,681.81
37,591,167.26
174,734,746.85
13,808,298.43
2,015,751.54
229,170,645.89

44,319,743.05
205,716.90
40,974,496.78
60,220,985.16
15,491,554.72
1,432,083.88
162,644,580.49

400,000.00
63,078,565.05
74,602,318.98
774,870,885.73
21,846,107.88
29,863,713.60
32,357,734.99
3,781,034.51
1,000,800,360.74
1,855,473,475.92

683,384.40
74,723,159.94
734,585,713.17
14,741,797.32
29,850,124.52
32,934,920.47
2,247,706.49
889,766,806.31
1,138,375,888.75

1,560,297.71
74,844,000.90
749,439,238.27
16,001,259.98
23,689,364.12
33,665,731.16
2,703,859.11
901,903,751.25
1,088,436,265.63

52,394,000.00
118,618,650.20
218,402,285.15
608,911,986.25
21,846,107.88
9,444,218.19
28,677,270.58
1,221,252.00
1,059,515,770.25
1,857,666,521.64

118,618,650.20
225,611,012.51
557,784,808.41
14,741,797.32
9,895,208.31
27,511,496.66
36,252.00
954,199,225.41
1,183,369,871.30

114,119,350.20
232,691,517.38
564,699,524.96
16,001,259.98
3,061,814.32
26,866,646.83
126,052.00
957,566,165.67
1,120,210,746.16

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจําระยะยาว
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิ การเช่าที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5
6
4, 7
8
9
4

10
11
12
13
14
15
16

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่…..../….....
เมื่อวันที่…..../…........./…....
ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

-4บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
บาท

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
18
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
19
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
20
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
4
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
4
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
19
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
20
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
21
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
16
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
4
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2557
มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

2,620,310.41
180,962,479.14

55,574,051.14
141,026,216.92

19,608,210.66
112,877,296.91

2,620,310.41
170,658,954.41

49,255,517.83
137,093,361.15

15,290,418.12
100,938,921.68

14,713,951.79
2,046,891.36
6,095,103.46
206,438,736.16

8,837,389.61
57,400,000.00
43,800,000.00
5,628,344.40
6,798,950.84
319,064,952.91

17,199,085.60
77,600,000.00
24,800,000.00
7,965,238.15
7,416,394.53
267,466,225.85

10,508,633.36
2,046,891.36
1,355,142.80
187,189,932.34

3,141,471.43
57,400,000.00
53,020,000.00
31,800,000.00
5,628,344.40
1,854,279.19
339,192,974.00

10,045,924.70
65,700,000.00
101,010,000.00
1,800,000.00
7,965,238.15
2,545,134.54
305,295,637.19

40,236,247.30
31,914,440.94
3,378,229.52
2,364,252.54
77,893,170.30
284,331,906.46

17,308,307.22
243,377,178.00
28,478,258.15
2,388,823.52
1,663,339.90
293,215,906.79
612,280,859.70

16,583,171.76
285,910,278.00
15,539,149.96
3,881,465.81
1,382,879.65
323,296,945.18
590,763,171.03

39,320,992.17
29,356,368.94
7,575,175.22
76,252,536.33
263,442,468.67

12,187,733.66
243,377,178.00
26,363,781.15
6,874,262.58
288,802,955.39
627,995,929.39

10,382,318.94
285,910,278.00
14,259,321.32
6,593,802.33
317,145,720.59
622,441,357.78

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่…..../….....
เมื่อวันที่…..../…........./…....
ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง

(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

-5บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ต่อ)
บาท
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2557
มกราคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
23
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 750,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
375,000,000.00
375,000,000.00
375,000,000.00
375,000,000.00
หุน้ สามัญ 350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
350,000,000.00
350,000,000.00
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 750,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
375,000,000.00
375,000,000.00
หุน้ สามัญ 550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
275,000,000.00
275,000,000.00
หุน้ สามัญ 275,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
275,000,000.00
275,000,000.00
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
922,834,728.00
45,245,628.00
45,245,628.00
922,834,728.00
45,245,628.00
45,245,628.00
ส่ วนเกินมูลค่าจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
11
5,627,738.31
5,627,738.31
(1,818,692.48)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
24
37,500,000.00
37,500,000.00
34,511,500.00
37,500,000.00
37,500,000.00
34,511,500.00
ยังไม่ได้จดั สรร
229,245,580.62
161,800,400.21
133,091,091.13
258,889,324.97
197,628,313.91
143,012,260.38
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
1,570,208,046.93
525,173,766.52
486,029,526.65 1,594,224,052.97
555,373,941.91
497,769,388.38
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
933,522.53
921,262.53
11,643,567.95
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,571,141,569.46
526,095,029.05
497,673,094.60 1,594,224,052.97
555,373,941.91
497,769,388.38
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,855,473,475.92 1,138,375,888.75 1,088,436,265.63 1,857,666,521.64 1,183,369,871.30 1,120,210,746.16

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่…..../….....
เมื่อวันที่…..../…........./…....
ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

-6บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่)

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้จากการบริ การ

1,145,710,443.30

1,044,082,859.49

1,146,195,690.44

1,044,440,594.19

98,400,758.09

84,398,745.00

-

-

4,614,163.85

4,145,787.03

11,286,163.85

10,817,787.03

-

-

4,899,777.50

34,426,850.00

6,979,223.62

3,945,191.69

6,758,896.70

3,818,114.37

1,255,704,588.86

1,136,572,583.21

1,169,140,528.49

1,093,503,345.59

880,975,930.86

764,585,130.04

881,191,733.61

766,356,256.04

54,722,863.51

50,984,046.52

รายได้อื่น
ค่าเช่ารับ

4

เงินปั นผลรับ

4, 11

อื่นๆ

4

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

4

ต้นทุนบริ การ

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร

4

141,568,888.67

137,482,501.74

124,665,126.58

126,551,605.96

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

4

33,391,845.12

34,939,407.69

26,021,674.12

25,577,083.69

ต้นทุนทางการเงิน

4

19,585,419.11

25,536,476.25

20,831,264.84

28,207,167.44

1,130,244,947.27

1,013,527,562.24

1,052,709,799.15

946,692,113.13

125,459,641.59

123,045,020.97

116,430,729.34

146,811,232.46

24,902,083.68

22,160,831.85

22,169,718.28

22,218,464.63

100,557,557.91

100,884,189.12

94,261,011.06

124,592,767.83

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

27

กําไรสําหรับปี

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง

(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

-7บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

หมายเหตุ

2558

2557

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

-

(6,889,804.67)

-

(6,488,214.30)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

(6,889,804.67)

-

(6,488,214.30)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

100,557,557.91

93,994,384.45

94,261,011.06

118,104,553.53

100,445,180.41

98,976,088.79

94,261,011.06

124,592,767.83

112,377.50

1,908,100.33

-

100,557,557.91

100,884,189.12

94,261,011.06

124,592,767.83

100,445,180.41

92,197,809.08

94,261,011.06

118,104,553.53

112,377.50

1,796,575.37

-

100,557,557.91

93,994,384.45

94,261,011.06

118,104,553.53

0.17

0.18

0.16

0.23

การแบ่งปันส่ วนกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

-

การแบ่งปันส่ วนกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

-

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่

28

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง

(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

-8บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตามที่รายงานในงวดก่อน
รายการปรับปรุ ง
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ยอดหลังปรับปรุ ง
การเปลี่ยนแปลงของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจากการซื้ อ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

34

25

23
25

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
275,000,000.00

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ

บาท
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
สํารอง
ยังไม่ได้จดั สรร
ตามกฎหมาย
34,511,500.00
143,919,353.79

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่
496,857,789.31

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
11,643,567.95

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

45,245,628.00

ส่ วนเกินมูลค่า
จากการซื้ อเงิน
ลงทุน
(1,818,692.48)

275,000,000.00

45,245,628.00

(1,818,692.48)

34,511,500.00

(10,828,262.66)
133,091,091.13

(10,828,262.66)
486,029,526.65

11,643,567.95

(10,828,262.66)
497,673,094.60

275,000,000.00
100,000,000.00
375,000,000.00

45,245,628.00
877,589,100.00
922,834,728.00

7,446,430.79
5,627,738.31
5,627,738.31

2,988,500.00
37,500,000.00
37,500,000.00

(2,988,500.00)
(60,500,000.00)
92,197,809.08
161,800,400.21
(33,000,000.00)
100,445,180.41
229,245,580.62

7,446,430.79
(60,500,000.00)
92,197,809.08
525,173,766.52
977,589,100.00
(33,000,000.00)
100,445,180.41
1,570,208,046.93

(11,945,730.79)
(573,150.00)
1,796,575.37
921,262.53
(100,117.50)
112,377.50
933,522.53

(4,499,300.00)
(60,500,000.00)
(573,150.00)
93,994,384.45
526,095,029.05
977,589,100.00
(33,000,000.00)
(100,117.50)
100,557,557.91
1,571,141,569.46

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

508,501,357.26

-9บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตามที่รายงานในงวดก่อน
รายการปรับปรุ ง
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ยอดหลังปรับปรุ ง
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
รับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

34

25

23
25

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชําระแล้ว
275,000,000.00
275,000,000.00
275,000,000.00
100,000,000.00
375,000,000.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
45,245,628.00
34,511,500.00
245,977,082.24
45,245,628.00
45,245,628.00
877,589,100.00
922,834,728.00

34,511,500.00
2,988,500.00
37,500,000.00
37,500,000.00

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

(102,964,821.86)
143,012,260.38
(2,988,500.00)
(60,500,000.00)
118,104,553.53
197,628,313.91
(33,000,000.00)
94,261,011.06
258,889,324.97

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น
600,734,210.24
(102,964,821.86)
497,769,388.38
(60,500,000.00)
118,104,553.53
555,373,941.91
977,589,100.00
(33,000,000.00)
94,261,011.06
1,594,224,052.97

- 10 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกําไรสําหรับปี เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน :
ดอกเบี้ยรับ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
รายได้เงินปั นผล
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
หนี้สูญ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

100,557,557.91

100,884,189.12

94,261,011.06

124,592,767.83

(1,681,399.27)
1,416,634.88
2,646,707.87
880,749.58
684,700.68
55,135,293.34
2,738,614.10
4,552,962.79
19,585,419.11
24,902,083.68

(194,308.37)
(525,317.92)
(2,194,604.94)
2,092,977.99
220,610.94
51,149,425.45
2,631,262.63
4,367,900.96
25,536,476.25
22,160,831.85

(1,573,382.78)
1,285,734.18
(4,899,777.50)
2,598,981.59
880,749.58
47,425,831.69
2,024,532.20
4,109,367.79
20,831,264.84
22,169,718.28

(164,469.63)
(629,480.12)
(34,426,850.00)
(2,194,455.14)
2,092,977.99
45,863,787.99
1,928,908.67
3,994,191.96
28,207,167.44
22,218,464.63

211,419,324.67

206,129,443.96

189,114,030.93

191,483,011.62

(43,508,210.48)
6,738,566.32
39,649,538.92 (114,513,761.69)
(1,617,959.05)
1,337,104.50
(234,039.28)
(1,366,818.97)
(1,533,328.02)
478,697.96

(42,473,500.87)
3,484,806.67
39,649,538.92 (114,513,761.69)
(1,383,224.34)
1,683,256.29
(189,404.70)
(583,667.66)
(1,185,000.00)
89,800.00

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

- 11 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสิ ทธิการเช่า
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

38,732,240.18
(703,847.38)
700,912.64
242,904,632.20
1,742,717.48
(1,116,780.00)
(22,009,493.52)
221,521,076.16

35,489,947.29
(1,235,427.24)
280,460.25
133,338,212.38
(23,941,594.22)
109,396,618.16

36,790,297.45
(499,136.39)
700,912.64
220,524,513.64
1,467,589.97
(1,116,780.00)
(21,314,220.24)
199,561,103.37

34,546,044.19
(690,855.35)
280,460.25
115,779,094.32
(23,578,154.64)
92,200,939.68

(400,000.00)
(16,500,000.00)
(62,395,180.65)
(55,540,177.20)
(1,479,478.83)
130,000.00
(8,421,052.64)
(144,605,889.32)

205,716.90
876,913.31 (52,394,000.00)
2,300,000.00
(31,782,819.04) (51,230,130.46)
(7,570,151.42)
(256,800.00)
652,500.00
130,000.00
(8,421,052.64)
4,899,777.50
339,804.10
(34,978,036.15) (107,272,205.60)

205,716.90
(4,499,300.00)
(28,620,504.65)
(7,502,840.00)
639,000.00
34,426,850.00
164,469.63
(5,186,608.12)

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง

(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

- 12 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุ ้นเพิ่มทุน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่บริ ษทั ย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

971,986,375.00
(52,953,740.73)
48,100,000.00
(91,900,000.00)
(12,681,310.60)
7,295,800.00
(308,072,978.00)

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

971,986,375.00
35,965,840.48 (46,635,207.42) 33,965,099.71
29,430,000.00
25,770,000.00
72,180,000.00
(24,730,000.00) (85,290,000.00) (115,470,000.00)
63,700,000.00
48,100,000.00
49,700,000.00
(49,400,000.00) (73,400,000.00) (24,400,000.00)
(20,466,740.11)
(6,447,262.60) (11,314,714.60)
15,066,900.00
7,295,800.00
15,066,900.00
(77,800,000.00) (308,072,978.00) (65,900,000.00)

(4,499,300.00)
(33,000,000.00) (60,500,000.00)
(100,117.50)
(573,150.00)
(18,388,245.64) (23,805,445.08)
510,285,782.53 (117,611,894.71)
587,200,969.37 (43,193,312.70)
2,135,864.33
45,329,177.03
589,336,833.70
2,135,864.33

39,620,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

10,963,415.00

(33,000,000.00) (60,500,000.00)
(24,638,171.88) (23,640,677.91)
475,668,555.10 (130,313,392.80)
567,957,452.87 (43,299,061.24)
1,020,681.81
44,319,743.05
568,978,134.68
1,020,681.81

39,620,000.00

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
(ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ทญ.สุ ภาพร คัณธามานนท์)
กรรมการ

5,239,000.00

บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

- 13 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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 งประเทศไทย เมื่อวันที่
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 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทาํ
ขึ้ นตามแบบกําหนดรายการย่อที่ ต ้องมี ในงบการเงิ น สําหรั บบริ ษ ัทมหาชนจํากัด ที่ ก าํ หนดโดย
ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ นรวมนี้ ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย ดังนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จํากัด

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)
2558
2557
99.99
99.99

กรุ งเทพ

97.14

97.14

กรุ งเทพ

99.99

99.99

- 14 ข)
ค)
ง)

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสําหรับรายการบัญชี ที่เหมือนกัน
หรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยตามวิธีราคาทุน
2.3 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ออกใหม่และฉบับปรับปรุ งปี
2557 ที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้
เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื

- 15 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุ น้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
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(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่
ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผู ้
ถือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ
ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่ อง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุน
เว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
จากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการ
รื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพ แวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง
2557) เรื่ องการรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
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(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการ
ผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็ นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ปั จจุบนั
3. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
3.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อส่ งมอบยาแล้ว
รายได้จากสํานัก งานประกัน สังคมจากการรั กษาและให้บ ริ ก ารแก่ ผูป้ ่ วยภายใต้โครงการ
ประกันสังคมจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยสํานักงานประกันสังคม
รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้วเสร็ จ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องตัว ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่
มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.3 เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วยเงินฝากประจําธนาคารที่มีระยะเวลา 3 เดือน ถึง 12 เดือน
3.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยประมาณ
จากจํานวนหนี้ ที่ อาจเรี ยกเก็บเงิ น ไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น ในอดี ต และ
สถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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สิ นค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน
คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ต้นทุนสิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้
สิ นค้าคงเหลือนั้นอยูใ่ นสถานที่และอยูใ่ นสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ต้นทุนในการซื้ อ ประกอบด้วย ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
อากรขาเข้า ค่าขนส่ ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสิ นค้า และหักด้วยส่ วนลด
การค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า
มู ลค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดําเนิ น ธุ รกิ จปกติ หัก ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
3.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษั ท ย่ อ ย หมายถึ ง กิ จ การที่ บ ริ ษั ท มี อ ํ า นาจในการควบคุ ม นโยบายการเงิ น และ
การดําเนิ นงาน ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถือหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ ง บริ ษทั ได้รวมงบ
การเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุ มบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อํานาจ
ควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากการด้อย
ค่าเงินลงทุน
3.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่า
เช่ าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิ จหรื อใช้ในการ
ผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
ค่ าเสื่ อมราคาจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ น ซึ่ งคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ประมาณ 20-30 ปี
3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ที่ ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุ น หักด้วยค่าเสื่ อมราคา
สะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุ นรั บรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกที่ ได้สินทรั พย์มารวมถึ งต้นทุ นทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับการจัดหา
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งต้นทุนในการรื้ อ
ถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึงเป็ นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

- 19 รายจ่ายที่ เกี่ ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทําให้ราคา
เปลี่ยนแทนในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญจะรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
สําหรับค่าซ่อมแซม และบํารุ งรักษารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์โดย
วิธีเส้นตรงและอายุการให้ประโยชน์ ดังนี้
จํานวนปี
อาคาร
20-30
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
15, 20
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
15-30
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องมือเครื่ องใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ
10-15
15
อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
อื่นๆ
5
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่าเสื่ อมราคา สําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนประกอบของรายการสิ นทรัพย์แต่ละส่ วน
แยกต่างหากจากกันเมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์น้ นั
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณจากผลต่างระหว่างเงินสด
รับสุ ทธิกบั ราคาตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้อื่น หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.9 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การทําให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
3.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม ซึ่งสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ ายสะสม และตัดจําหน่ าย
เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 10 ปี
3.10.2 เครื่ องหมายมาตรฐานรับรองการทดสอบ
บริ ษทั ย่อยบันทึกเครื่ องหมายมาตรฐานรับรองการทดสอบ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เกิ ดจากการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์/ทดสอบตามขั้นตอนที่
กําหนด แล้วนําเสนอสํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการของหน่วยงานราชการต่างๆ ตามที่บริ ษทั
ได้ยื่นขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรอง และเมื่อบริ ษทั ผ่านการรับรองดังกล่าวแล้ว บริ ษทั
จะได้รับใบรั บรองความสามารถของห้องปฏิ บตั ิการตามรายการทดสอบที่ ได้ระบุไว้ และ
บริ ษทั สามารถที่ จะให้การรับรองลูกค้าตามขอบข่ายการรับรองที่ ได้รับ โดยบริ ษทั บันทึ ก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบไว้ในบัญชี “เครื่ องหมายมาตรฐานรับรองการทดสอบ”
ทั้งนี้ บริ ษ ัท สามารถให้ บ ริ ก ารการรั บ รองภายใต้ม าตรฐานการรั บ รองที่ ได้รับ อย่าง
ต่อเนื่ องอายุใบรับรอง 2 ปี จาก สํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการกระทรวงสาธารณสุ ข และ
อายุใบรับรอง 3 ปี จากสํานักงานบริ หารและรับรองห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสํานัก งานมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ งบริ ษทั ต้องผ่านกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั ิการฯ
ทุกปี และจะต้องต่ออายุใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานดังกล่าวเมื่อครบกําหนดวันที่ที่ระบุ
ในใบรับรอง ตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน
เครื่ องหมายมาตรฐานรั บรองการทดสอบ แสดงในราคาทุ นและบริ ษ ทั พิ จารณาตัด
เครื่ องหมายมาตรฐานรับรองการทดสอบ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมี การระงับหรื อถูกยกเลิก โดย
หน่ วยงานผูใ้ ห้ใบรับรองความสามารถของห้องปฏิ บตั ิการฯ หรื อบริ ษทั คาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว
3.11 การด้อยค่า
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นอกจากสิ นค้าคงเหลือ ได้รับการ
ทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้
จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะกระทําทุกครั้งที่มูลค่าสิ นทรัพย์ตามบัญชี หรื อมูลค่าตาม
บัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่
จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่
อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่ วยแยกอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นๆให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะกลับรายการบัญ ชี ขาดทุ น จากการด้อยค่า หากมี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เช่นเดียวกับใน
กรณี ที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จะบันทึกเป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.12 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ ยงส่ วนใหญ่ของการ
เป็ นเจ้าของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยบันทึกสิ นทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้อง
จ่ายค่าเช่ าในอนาคตหักด้วยส่ วนที่ เป็ นดอกเบี้ย(ถ้ามี ) ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิ น รับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามส่ วนของยอดเงินต้นคงเหลือ
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยูก่ บั ผูใ้ ห้
เช่ า บัน ทึ ก เป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน ค่าเช่ าที่ เกิ ดขึ้ น จากสัญ ญาเช่ าดังกล่ าวรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
3.13 เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบการเงินที่
เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงในงบการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ การค้า
เงินให้กยู้ มื เจ้าหนี้การค้า เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ มื ระยะยาว
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน ซึ่ งนโยบายการบัญชี เฉพาะสําหรับ
รายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- 22 3.14 การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
3.15 ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระ
หนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรื อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สิน
ดัง กล่ าว โดยจํานวนภาระหนี้ สิ น ดังกล่ า วสามารถประมาณจํานวนเงิ น ได้อ ย่างน่ าเชื่ อ ถื อ ถ้า
ผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ
3.16 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารอง
เลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้)
ภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานส่ วนที่ เป็ นเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานบัน ทึ ก เป็ น
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่
พนั ก งานจะได้รั บ จากการทํา งานให้ กับ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยตลอดระยะเวลาทํา งานถึ ง ปี ที่
เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การ
ประมาณการภาระผูกพันดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่ อข้อสมมติ ที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยมี การเปลี่ ยนแปลง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่
เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

- 23 3.17 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคล
หรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษ ัทร่ วมและบุ คคลซึ่ งถื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงาน
ของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
เหล่านั้น
ในการพิจ ารณาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลหรื อ กิจ การที ่เกี่ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ทั แต่ล ะ
รายการบริ ษทั คํานึ งถึงเนื้ อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยบัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ (ถ้า มี ) ตามจํา นวนที่ จ ะต้อ งจ่ า ย คํา นวณตาม
หลักเกณฑ์แห่ งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้หลังจาก
ปรับปรุ งบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งไม่สามารถถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักออก
ด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรายได้ในการคํานวณภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่าตามบัญชี กบั ฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี หรื อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยจะรับรู ้ในกําไรขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษ ทั จะมี กาํ ไรทางภาษี จากการดําเนิ นงานในอนาคตเพี ยงพอที่ จะนํา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีเงินได้สาํ หรับงวด
ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อจะจ่าย
ชําระหนี้ สินภาษีเงิ นได้ โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษี อากรที่ มีผลบังคับใช้อยู่หรื อที่ คาดได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน

- 24 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่อกิ จการมีสิทธิ ตามกฎหมายและภาษี เงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงาน
เดียวกัน
3.19 กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ าย
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันสิ้ นงวดบัญชี
3.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่ าวนี้ ส่ งผลกระทบต่ อ จํานวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับเป็ นรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ที่ยงั ไม่ได้รับจาก
สํานักงานประกันสังคม ซึ่งบริ ษทั ไม่สามารถทราบจํานวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
จึ งได้ป ระมาณการรายได้ค า้ งรั บ ดังกล่ าวตามหลัก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื่ อ นไขตามที่ ก าํ หนดโดย
หน่วยงานดังกล่าวและจากจํานวนเงินที่ได้รับจริ งครั้งล่าสุ ดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปั จจุบนั
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณ
การกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่าจะได้รับ ในอนาคตจากเงิ น ลงทุ น นั้น รวมทั้งการเลื อกอัตราคิ ด ลดที่
เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ

- 25 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนใน
แต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ ายบริ หารใช้วิธีพิจารณาจาก
รายได้โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่ วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมใน
การคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ

- 26 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุนทางภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณ
การว่าควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวน
กําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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
รายละเอี ยดความสัมพัน ธ์ที่ บ ริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่อยมี กับ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งมี ก าร
ควบคุม 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 36.54 ในปี 2557 และ
ร้อยละ 26.80 ในปี 2558
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

- 27 รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นปี มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2558
ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด
รวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย 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
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด
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
2558
2557

2557

-

-

221,027.10
221,027.10

105,726.70
105,726.70

-

-

-

8,420,000.00

-

-

-

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

-

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

-

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

-

-

4,000,000.00
4,000,000.00

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

-

-

-

1,213,126.63

-

-

-

4,041,275.66
1,545.21
5,255,947.50

-

-

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

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

- 28 รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
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 ศูนย์การเรี ยนรู ้และฝึ กอบรม
แห่งเอเซีย จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

-

-

485,247.14

357,734.70

638,546.11
638,546.11

-

638,546.11
1,123,793.25

357,734.70

-

-

6,672,000.00

6,672,000.00

1,700,000.00
1,700,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00

1,700,000.00
8,372,000.00

1,200,000.00
7,872,000.00

รายได้เงินปั นผล
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย จํากัด
รวม

-

-

3,399,882.50
1,499,895.00
4,899,777.50

19,427,900.00
14,998,950.00
34,426,850.00

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

-

-

215,802.75
215,802.75

1,771,126.00
1,771,126.00

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

-

-

24,000,000.00
24,000,000.00

24,000,000.00
24,000,000.00

200,000.00
200,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

200,000.00
200,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

ค่าอบรมสัมนา
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จํากัด
รวม

- 29 บาท
งบการเงินรวม
2558

2557

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
มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว
บริ ษทั แอล.พี.โฮลดิ้ง จํากัด
108,389.73
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2,274,675.29
รวม
2,383,065.02
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล.พี.โฮลดิ้ง จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

-

448,815.13

484,549.13

-

2,036,963.03
153,570.22

3,564,434.91
704,378.72

208,826.48
89,879.44
1,379,814.08
1,678,520.00

108,389.73
1,741,853.42
4,489,591.53

208,826.48
89,879.44
685,480.82
5,737,549.50

-

-

4,499,300.00
4,499,300.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาํ หนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2558
32,633,500.00
758,345.12
33,391,845.12

2557
34,044,750.00
894,657.69
34,939,407.69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
25,349,500.00
24,761,000.00
672,174.12
816,083.69
26,021,674.12
25,577,083.69

- 30 5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ออมทรัพย์พิเศษ
- ฝากประจํา 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2558
1,110,663.41
3,928,611.08
69,817,959.53
500,579,599.68
13,900,000.00
589,336,833.70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,064,145.41
830,467.00
1,246,740.54
61,881.49
66,087,649.05
128,333.32
500,579,599.68
568,978,134.68
1,020,681.81

2557
881,331.00
1,051,951.34
202,581.99
2,135,864.33

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ัทมี เงิ นฝากออมทรั พย์พิ เศษกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง อัตรา
ผลตอบแทนร้อยละ 1.40 ต่อปี
6. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนชัว่ คราว ในเงินฝากประจําอายุ 5 เดือน อัตราผลตอบแทน
ร้อยละ 1.45 - 3.00 ต่อปี จํานวนเงินรวม 16.50 ล้านบาท
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
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

2558
34,331,944.64
56,001,518.99
90,333,463.63

2557
1,078,946.00
47,464,568.90
48,543,514.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
34,331,944.64
1,078,946.00
44,849,829.60
36,549,664.81
79,181,774.24
37,628,610.81

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

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

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

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

2,196,525.98
3,713,258.57
656,120.79
173,848.20
530,692.04
7,270,445.58
90,337,790.55

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

228,447.48
2,870,921.29
648,147.34
105,792.81
530,692.04
4,384,000.96
76,690,729.77

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

- 31 ลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

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

21,944,891.28
31,128,151.83
17,331,701.05
15,519,395.29
4,409,324.18

20,280,874.10
18,058,635.34
4,437,032.91
2,233,240.58
3,533,731.97

16,362,638.13
26,052,329.07
17,232,235.99
15,484,862.10
4,049,708.95

14,572,074.72
13,634,359.08
4,068,264.62
2,155,697.11
3,198,215.28

รวม

90,333,463.63

48,543,514.90

79,181,774.24

37,628,610.81

8. รายได้ ค่าบริการทางการแพทย์ ค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ภาระเสี่ ยงค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์สาํ หรับผูป้ ่ วย
ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสู งค้างรับ
รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่น
รวมรายได้บริ การทางการแพทย์คา้ งรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

54,398,015.00

49,999,998.00

54,398,015.00

49,999,998.00

75,145,002.93
5,542,190.00

119,177,128.85
5,557,620.00

75,145,002.93
5,542,190.00

119,177,128.85
5,557,620.00

135,085,207.93

174,734,746.85

135,085,207.93

174,734,746.85

9. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2558
ยา
วัสดุทางการแพทย์
วัสดุทว่ั ไป
นํ้ายาห้องปฏิบตั ิการ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

9,022,076.85
3,710,073.47
4,149,473.75
2,549,937.46

9,519,857.34
4,591,536.49
1,357,527.12
2,344,681.53

9,022,076.85
3,710,073.47
2,459,372.45
-

9,519,857.34
2,930,913.97
1,357,527.12
-

19,431,561.53

17,813,602.48

15,191,522.77

13,808,298.43

- 32 10. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝากประจํา
3 เดือน และเงินฝากออมทรัพย์ ที่ติดภาระคํ้าประกันในงบการเงินรวมจํานวนเงินรวม 63.08 ล้านบาท และ
0.68 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 52.39 ล้าน
บาท เพื่อคํ้าประกันการออกหนังสื อคํ้าประกัน และการชําระหนี้ ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีของธนาคาร
ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้ค้ าํ ประกันบวกด้วยอัตราร้อยละ 1.50
(หนึ่งจุดห้าศูนย์) ต่อปี โดยสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยเงินฝากได้
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จํากัด
2. บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด
3. บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

ทุนชําระแล้ว (บาท)
2558
2557
12,500,000.00
12,500,000.00

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2558
2557
99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน (บาท)
2558
2557
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

10,000,000.00

10,000,000.00

99.99

99.99

9,999,300.00
119,638,650.20
(1,020,000.00)
118,618,650.20

9,999,300.00
119,638,650.20
(1,020,000.00)
118,618,650.20

เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 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
2558
2557
-

3,399,882.50

19,427,900.00

1,499,895.00
4,899,777.50

14,998,950.00
34,426,850.00

บริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
งบการเงิ นรวมได้รวมบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งคือ บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิ บตั ิ การและวิจยั ทางการ
แพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด ซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั
ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จํากัด
อื่น ๆ
รวม

อัตราส่วนของความเป็ นเจ้าของ
และสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่ถือโดย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(ร้อยละของจํานวนหุน้ จดทะเบียน)
2558
2557
2.86
2.86
0.00

0.00

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรร
สําหรับส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
2558
2557
112,377.50 1,796,575.37
112,377.50

1,796,575.37

บาท
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมสะสม
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2558
933,522.53

2557
921,262.53

933,522.53

921,262.53

- 33 ข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิ บตั ิ การและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่ งเอเซี ย
จํากัด ก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้
บาท
2558
2557
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
37,507,535.71
65,524,558.05
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
89,445,833.35
82,347,149.57
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้

14,123,838.11
5,885,987.50

32,766,361.01
8,780,410.93

100,864,693.42

89,846,017.74

กําไรสําหรับปี ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี ส่ วนของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

112,377.50

1,908,100.33

112,377.50

1,796,575.37

เงินปั นผลจ่ายแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

100,117.50

573,150.00

19,487,561.32
13,066,093.78
(28,894,333.94)
3,659,321.16

13,031,221.54
38,440,251.52
(51,163,211.60)
308,261.46

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ที่ประชุมได้อนุมตั ิให้
ซื้อหุ น้ สามัญในบริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่ งเอเซี ย จํากัด โดยการซื้อหุ น้ เพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุ น้ เดิม คือ
บริ ษทั แอล.พี. โฮลดิ้งส์ จํากัด ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญมูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท จํานวน 449,930
หุ น้ เป็ นจํานวนเงิน 4.50 ล้านบาทโดยส่ วนต่างระหว่างมูลค่าที่ซ้ือกับมูลค่าตามบัญชีของงบการเงิน จํานวน
7.45 ล้านบาท โดยบริ ษทั บันทึกส่ วนต่างจากการซื้อเงินลงทุนแสดงไว้ภายใต้บญั ชี “ส่ วนเกินมูลค่าจากการ
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ การลงทุนเพิ่มดังกล่าวทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นร้อยละ 99.99

- 34 12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง
ลานกีฬา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ลานกีฬา
รวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

-

-

74,251,714.87
1,517,331.34
75,769,046.21

(1,045,886.27)
(1,045,886.27)
74,723,159.94

(120,840.96)
(120,840.96)

-

(1,166,727.23)
(1,166,727.23)
74,602,318.98

บาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
ลดลง/โอนออก

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

74,251,714.87
1,517,331.34
75,769,046.21

-

-

74,251,714.87
1,517,331.34
75,769,046.21

(925,045.31)
(925,045.31)
74,844,000.90

(120,840.96)
(120,840.96)

-

(1,045,886.27)
(1,045,886.27)
74,723,159.94

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ฯ
งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค
ลานกีฬา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ฯ
งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค
ลานกีฬา
รวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

74,251,714.87
1,517,331.34
75,769,046.21

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง
ลานกีฬา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ลานกีฬา
รวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
ลดลง/โอนออก

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

106,251,714.87
113,583,357.18
41,416,642.82
604,204.59
261,855,919.46

-

-

106,251,714.87
113,583,357.18
41,416,642.82
604,204.59
261,855,919.46

(23,639,535.84)
(12,472,611.59)
(132,759.52)
(36,244,906.95)
225,611,012.51

(3,782,325.72)
(3,305,560.68)
(120,840.96)
(7,208,727.36)

-

(27,421,861.56)
(15,778,172.27)
(253,600.48)
(43,453,634.31)
218,402,285.15
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
ราคาทุน
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ฯ
งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค
ลานกีฬา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ฯ
งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค
ลานกีฬา
รวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

106,251,714.87
113,583,357.18
41,416,642.82
604,204.59
261,855,919.46

-

-

106,251,714.87
113,583,357.18
41,416,642.82
604,204.59
261,855,919.46

(19,857,210.12)
(9,295,273.40)
(11,918.56)
(29,164,402.08)
232,691,517.38

(3,782,325.72)
(3,177,338.19)
(120,840.96)
(7,080,504.87)

-

(23,639,535.84)
(12,472,611.59)
(132,759.52)
(36,244,906.95)
225,611,012.51

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 ได้ให้เช่าอาคารแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยทําสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน และคิดค่าเช่า
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวนเงิน 6.67 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จดั ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้เช่าแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าตามบัญชี ของที่ดินเท่ากับ 74.25 ล้าน
บาท บริ ษทั ได้จดจํานองไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั และเมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2558 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าวแล้ว
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 นวิธีประเมิ นราคา ในที่น้ ี ผูป้ ระเมินได้กาํ หนดอัตราคิดลด
กระแสเงินสดอยูท่ ี่อตั ราร้อยละ 10 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ ยงจากพันธบัตรรัฐบาล
บวกกับความเสี่ ยงภายในธุรกิจนั้นๆ มูลค่าประเมินเท่ากับ 151 ล้านบาท ดังนั้นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าตลาดจากผูป้ ระเมินราคาอิสระเท่ากับ 118.83 ล้านบาท
และ 269.83 ล้านบาท ตามลําดับ

- 36 13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 31
รับโอน

ธันวาคม 2558

(โอนออก)

ราคาทุน
ที่ดิน

147,664,192.18

-

-

-

147,664,192.18

อาคารโรงพยาบาลและส่ วนปรับปรุ ง

521,666,531.00

333,542.00

-

1,511,608.00

523,511,681.00

76,537,667.48

15,936.00

-

-

76,553,603.48

อาคารศูน ย์ห้อ งปฎิ บัติ การและวิจัยฯ
และส่ วนปรับปรุ ง
อาคารหอพักและส่ วนปรับปรุ ง

35,973,184.35

-

-

-

35,973,184.35

งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค

72,192,423.05

1,899,619.50

-

-

74,092,042.55

สิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิการเช่า

13,560,190.21

-

(254,840.00)

165,709.24

13,471,059.45

อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

261,530,205.18

42,263,790.00

(15,207,634.84)

-

288,586,360.34

เครื่ องมือเครื่ องใช้ในห้องปฎิบตั ิการ

109,607,655.80

3,789,245.77

(833,890.20)

-

112,563,011.37

5,103,955.83

-

(1,520,149.94)

-

3,583,805.89

อุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

46,470,998.39

3,041,970.07

(5,779,913.10)

-

43,733,055.36

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

72,348,594.20

137,152.60

(52,048,341.79)

-

20,437,405.01

ยานพาหนะ

36,532,878.87

-

(3,502,096.47)

-

33,030,782.40

3,016,304.24

45,320,986.15

-

(1,677,317.24)

46,659,973.15

1,402,204,780.78

96,802,242.09

(79,146,866.34)

-

1,419,860,156.53

อาคารโรงพยาบาลและส่ วนปรับปรุ ง

(259,223,344.69)

(14,580,395.91)

-

-

(273,803,740.60)

อาคารศูนย์หอ้ งปฎิบตั ิการและวิจยั ฯ

(15,055,770.18)

(6,184,463.06)

-

-

(21,240,233.24)

อาคารหอพักและส่ วนปรับปรุ ง

(24,195,228.31)

(622,632.36)

-

-

(24,817,860.67)

งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค

(24,478,504.55)

(2,757,768.08)

-

-

(27,236,272.63)

สิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิการเช่า

(5,765,576.55)

(1,821,955.39)

254,837.00

-

(7,332,694.94)

อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

(154,814,852.37)

(13,380,054.85)

13,793,947.66

-

(154,400,959.56)

(54,431,868.59)

(7,584,627.96)

750,796.34

-

(61,265,700.21)

(4,799,869.15)

(259,742.72)

1,520,017.94

-

(3,539,593.93)

อุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

(37,040,531.21)

(3,014,624.65)

5,775,888.99

-

(34,279,266.87)

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

(65,373,270.17)

(1,668,963.08)

52,046,688.79

-

(14,995,544.46)

ยานพาหนะ

(22,440,251.84)

(3,139,224.32)

3,502,072.47

-

(22,077,403.69)

(667,619,067.61)

(55,014,452.38)

77,644,249.19

-

(644,989,270.80)

อุปกรณ์หอ้ งพักคนไข้

งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม

เครื่ องมือเครื่ องใช้ในห้องปฎิบตั ิการ
อุปกรณ์หอ้ งพักคนไข้

รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

734,585,713.17

774,870,885.73

- 37 บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 31
รับโอน

ธันวาคม 2557

(โอนออก)

(ปรับปรุ งใหม่)

ราคาทุน
ที่ดิน

147,664,192.18

-

-

-

147,664,192.18

อาคารโรงพยาบาลและส่ วนปรับปรุ ง

520,725,695.31

940,835.69

-

-

521,666,531.00

76,537,667.48

-

-

-

76,537,667.48

อาคารหอพักและส่ วนปรับปรุ ง

35,973,184.35

-

-

-

35,973,184.35

งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค

72,192,423.05

-

-

-

72,192,423.05

สิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิการเช่า

6,552,460.51

825,398.73

-

6,182,330.97

13,560,190.21

อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

253,200,296.58

12,408,984.48

(4,079,075.88)

-

261,530,205.18

เครื่ องมือเครื่ องใช้ในห้องปฎิบตั ิการ

105,868,648.04

3,933,352.76

(194,345.00)

-

109,607,655.80

5,215,324.88

12,790.00

(124,159.05)

-

5,103,955.83

อุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

44,869,432.14

6,306,323.65

(4,704,757.40)

-

46,470,998.39

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

77,542,320.21

959,329.90

(6,153,055.91)

-

72,348,594.20

ยานพาหนะ

40,710,946.87

1,679,000.00

(5,857,068.00)

-

36,532,878.87

-

9,198,635.21

-

(6,182,330.97)

3,016,304.24

1,387,052,591.60

36,264,650.42

(21,112,461.24)

-

1,402,204,780.78

อาคารโรงพยาบาลและส่ วนปรับปรุ ง

(244,728,847.30)

(14,494,497.39)

-

-

(259,223,344.69)

อาคารศูนย์หอ้ งปฎิบตั ิการและวิจยั ฯ

(13,047,575.39)

(2,008,194.79)

-

-

(15,055,770.18)

อาคารหอพักและส่ วนปรับปรุ ง

(23,572,595.95)

(622,632.36)

-

-

(24,195,228.31)

งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค

(19,650,704.87)

(4,827,799.68)

-

-

(24,478,504.55)

สิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิการเช่า

(4,746,257.13)

(1,019,319.42)

-

-

(5,765,576.55)

อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

(146,555,492.38)

(12,338,432.87)

4,079,072.88

-

(154,814,852.37)

(47,487,480.30)

(7,058,662.14)

114,273.85

-

(54,431,868.59)

(4,372,119.74)

(551,887.46)

124,138.05

-

(4,799,869.15)

อุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

(38,991,230.00)

(2,753,777.61)

4,704,476.40

-

(37,040,531.21)

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

(69,274,603.61)

(2,251,454.47)

6,152,787.91

-

(65,373,270.17)

ยานพาหนะ

(25,186,446.66)

(3,101,926.30)

5,848,121.12

-

(22,440,251.84)

(637,613,353.33)

(51,028,584.49)

21,022,870.21

-

(667,619,067.61)

อาคารศูน ย์ห้อ งปฎิ บัติ การและวิจัยฯ
และส่ วนปรับปรุ ง

อุปกรณ์หอ้ งพักคนไข้

งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม

เครื่ องมือเครื่ องใช้ในห้องปฎิบตั ิการ
อุปกรณ์หอ้ งพักคนไข้

รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

749,439,238.27

734,585,713.17

- 38 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 31
รับโอน

ธันวาคม 2558

(โอนออก)

ราคาทุน
ที่ดิน

115,664,192.18

-

-

-

115,664,192.18

อาคารโรงพยาบาลและส่ วนปรับปรุ ง

521,666,531.00

333,542.00

-

1,511,608.00

523,511,681.00

อาคารหอพักและส่ วนปรับปรุ ง

35,973,184.35

-

-

-

35,973,184.35

งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค

31,106,018.99

1,899,619.50

-

-

33,005,638.49

สิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิการเช่า

13,560,190.21

-

(254,840.00)

165,709.24

13,471,059.45

อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

261,530,205.18

(15,207,634.84)

-

288,586,360.34

อุปกรณ์หอ้ งพักคนไข้

42,263,790.00

5,103,955.83

-

(1,520,149.94)

-

3,583,805.89

อุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

38,672,211.54

2,804,926.10

(5,482,649.54)

-

35,994,488.10

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

68,276,523.73

137,152.60

(52,048,341.79)

-

16,365,334.54

ยานพาหนะ

34,955,327.47

-

(3,502,096.47)

-

31,453,231.00
46,659,973.15

งานระหว่างก่อสร้าง

3,016,304.24

45,320,986.15

-

(1,677,317.24)

1,129,524,644.72

92,760,016.35

(78,015,712.58)

-

1,144,268,948.49

(259,237,317.87)

(14,580,395.91)

-

-

(273,817,713.78)

(24,204,579.37)

(622,632.36)

-

-

(24,827,211.73)

งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค

(7,498,067.34)

(2,109,544.16)

-

-

(9,607,611.50)

สิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิการเช่า

(5,765,576.55)

(1,821,955.39)

254,837.00

-

(7,332,694.94)

อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

(154,814,852.37)

(13,380,054.85)

13,793,947.66

-

(154,400,959.56)

(4,799,869.15)

(259,742.72)

1,520,017.94

-

(3,539,593.93)

อุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

(30,256,835.36)

(2,634,591.54)

5,482,414.54

-

(27,409,012.36)

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

(64,300,034.86)

(1,668,963.08)

52,046,688.79

-

(13,922,309.15)

ยานพาหนะ

(20,862,703.44)

(3,139,224.32)

3,502,072.47

-

(20,499,855.29)

(571,739,836.31)

(40,217,104.33)

76,599,978.40

-

(535,356,962.24)

รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารโรงพยาบาลและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารหอพักและส่ วนปรับปรุ ง

อุปกรณ์หอ้ งพักคนไข้

รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

557,784,808.41

608,911,986.25

- 39 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 31
รับโอน

ธันวาคม 2557

(โอนออก)

(ปรับปรุ งใหม่)

ราคาทุน
ที่ดิน

115,664,192.18

-

-

-

115,664,192.18

อาคารโรงพยาบาลและส่ วนปรับปรุ ง

520,725,695.31

940,835.69

-

-

521,666,531.00

อาคารหอพักและส่ วนปรับปรุ ง

35,973,184.35

-

-

-

35,973,184.35

งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค

31,106,018.99

-

-

-

31,106,018.99

สิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิการเช่า

6,552,460.51

825,398.73

-

6,182,330.97

13,560,190.21

อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

253,200,296.58

12,408,984.48

(4,079,075.88)

-

261,530,205.18

5,215,324.88

12,790.00

(124,159.05)

-

5,103,955.83

อุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

37,523,856.50

5,853,112.44

(4,704,757.40)

-

38,672,211.54

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

73,470,249.74

959,329.90

(6,153,055.91)

-

68,276,523.73

ยานพาหนะ

39,133,395.47

1,679,000.00

(5,857,068.00)

-

34,955,327.47

9,198,635.21

-

(6,182,330.97)

3,016,304.24

1,118,564,674.51

31,878,086.45

(20,918,116.24)

-

1,129,524,644.72

(244,742,820.48)

(14,494,497.39)

-

-

(259,237,317.87)

(23,581,947.01)

(622,632.36)

-

-

(24,204,579.37)

งานระบบอาคารและสาธารณูปโภค

(5,423,295.78)

(2,074,771.56)

-

-

(7,498,067.34)

สิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิการเช่า

(4,746,257.13)

(1,019,319.42)

-

-

(5,765,576.55)

อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์

(146,555,492.38)

(12,338,432.87)

4,079,072.88

-

(154,814,852.37)

(4,372,119.74)

(551,887.46)

124,138.05

-

(4,799,869.15)

อุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

(32,632,950.47)

(2,328,361.29)

4,704,476.40

-

(30,256,835.36)

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

(68,201,368.30)

(2,251,454.47)

6,152,787.91

-

(64,300,034.86)

ยานพาหนะ

(23,608,898.26)

(3,101,926.30)

5,848,121.12

-

(20,862,703.44)

(553,865,149.55)

(38,783,283.12)

20,908,596.36

-

(571,739,836.31)

อุปกรณ์หอ้ งพักคนไข้

งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

-

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารโรงพยาบาลและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารหอพักและส่ วนปรับปรุ ง

อุปกรณ์หอ้ งพักคนไข้

รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

564,699,524.96

557,784,808.41

- 40 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั จดจํานองที่ดินบางส่ วนและสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ละจะมีข้ ึนในภาย
หน้าบนที่ ดิ น ดังกล่ าวมู ลค่าสุ ท ธิ ตามบัญ ชี เท่ ากับ 296.84 ล้านบาท และจดจํานําเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์
ทางการแพทย์และสิ นทรั พย์ถาวรอื่ นมู ลค่าตามบัญชี เท่ ากับ 19.27 ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงิ น
เบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ มื ระยะยาว จากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง (หมายเหตุ 17 และ 20) และ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าวทั้งหมดแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยได้จดจํานําเครื่ องมือเครื่ องใช้ในห้องปฏิบตั ิการที่มีมูลค่าตั้งแต่
3 ล้านบาทขึ้นไป ไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์เพื่อคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และในปี 2558 บริ ษทั ย่อยได้
ไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าวแล้ว
มูลค่าต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่ยงั ใช้งานบางรายการ ซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยยังสามารถใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบ
การเงินรวมมีจาํ นวนเงินรวม 128.84 ล้านบาท และ 157.10 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะ
กิจการมีจาํ นวนเงินรวม 108.36 ล้านบาท และ 137.12 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีเครื่ องมือแพทย์และยานพาหนะอยู่ภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน โดยมีราคาตามบัญชีจาํ นวนเงิน 51.57 ล้านบาท และ 15.68 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งทําสัญญาขายและเช่ากลับคืน (เป็ นสัญญา
เช่ าการเงิน) ของเครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ บางส่ วน จํานวน 2 สัญญา กับบริ ษทั ในประเทศแห่ ง
หนึ่งซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีจาํ นวนเงิน 16.00 ล้านบาท และ 17.20 ล้านบาท ตามลําดับ
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
2558
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
(2,853,782.28)
(1,537,040.20)
21,846,107.88
14,741,797.32

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ตัดจําหน่ายสิ ทธิ การเช่าที่ดินเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการบริ การและบริ หาร จํานวนเงิน 1.31 ล้านบาท และ 1.26 ล้านบาท ตามลําดับ

- 41 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีรายละเอียดตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเป็ นสถานที่จอดรถ ดังนี้
- สัญญาที่ 1 ระยะเวลาเช่า 20 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2576 มีกาํ หนด
ชําระค่าเช่าที่ดิน ดังนี้
อัตราค่าเช่า (บาท)
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
15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่ องหมายมาตรฐานรับรองการทดสอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
เครื่ องหมายมาตรฐานการทดสอบ
ระหว่างการพิจารณา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

รายการในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น

ลดลง

14,162,707.22
13,837,357.64
6,539,840.00

756,500.00
256,800.00

1,211,959.66

ณ วันที่ 31
รับโอน (โอนออก)

ธันวาคม 2558

(27,987.67)
-

3,508.45
-

14,919,207.22
13,812,878.42
6,796,640.00

466,178.83

(16,030.06)

(3,508.45)

1,658,599.98

35,751,864.52

1,479,478.83

(44,017.73)

(5,901,740.00)

(1,421,872.02)

(5,901,740.00)

(1,421,872.02)

29,850,124.52

-

37,187,325.62

-

-

(7,323,612.02)

-

-

(7,323,612.02)
29,863,713.60
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่ องหมายมาตรฐานรับรองการทดสอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
เครื่ องหมายมาตรฐานการทดสอบ
ระหว่างการพิจารณา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

เพิ่มขึ้น
963,000.00
6,539,840.00

(37,591.05)
-

77,783.60
-

14,162,707.22
13,837,357.64
6,539,840.00

1,222,431.84
28,219,304.15

67,311.42
7,570,151.42

(37,591.05)

(77,783.60)
-

1,211,959.66
35,751,864.52

(4,529,940.03)
(4,529,940.03)
23,689,364.12

(1,371,799.97)
(1,371,799.97)

-

-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(5,901,740.00)
(5,901,740.00)
29,850,124.52

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

7,077,901.63
6,539,840.00
13,617,741.63

256,800.00
256,800.00

-

7,077,901.63
6,796,640.00
13,874,541.63

(3,722,533.32)
(3,722,533.32)
9,895,208.31

(707,790.12)
(707,790.12)

-

(4,430,323.44)
(4,430,323.44)
9,444,218.19

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

13,199,707.22
13,797,165.09
-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างปี
ลดลง
รับโอน (โอนออก)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

6,114,901.63
6,114,901.63

963,000.00
6,539,840.00
7,502,840.00

-

7,077,901.63
6,539,840.00
13,617,741.63

(3,053,087.31)
(3,053,087.31)
3,061,814.32

(669,446.01)
(669,446.01)

-

(3,722,533.32)
(3,722,533.32)
9,895,208.31
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
บาท

งบการเงินรวม
2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

32,357,734.99
(3,378,229.52)
28,979,505.47

2557
(ปรับปรุ งใหม่)
32,934,920.47
(2,388,823.52)
30,546,096.95

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
32,339,286.35
31,750,534.27
(3,662,015.77)
(4,239,037.61)
28,677,270.58
27,511,496.66

การเปลี่ยนแปลงสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

855,212.77
25,622,565.27
5,465,476.23
5,230,703.81
37,173,958.08

519,796.32
(529,561.80)
622,938.76
(1,767,380.60)
(1,154,207.32)

-

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

6,627,861.13
6,627,861.13
30,546,096.95

412,384.16
412,384.16

-

7,040,245.29
7,040,245.29
28,979,505.47

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
เครื่ องหมายมาตรฐานรับรองการทดสอบ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม
สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

1,294,103.80
26,152,127.07
2,963,194.47
6,687,754.12
37,097,179.46

(438,891.03)
(529,561.80)
820,879.20
(1,457,050.31)
(1,604,623.94)

1,238,157.53
6,074,756.58
7,312,914.11
29,784,265.35

1,238,157.53
(553,104.55)
685,052.98

1,681,402.56
1,681,402.56
-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
855,212.77
25,622,565.27
5,465,476.23
5,230,703.81
37,173,958.08
6,627,861.13
6,627,861.13
30,546,096.95
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

855,212.77
25,622,565.27
5,272,756.23
31,750,534.27

519,796.32
(529,561.80)
598,517.56
588,752.08

-

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

4,239,037.61
4,239,037.61
27,511,496.66

(577,021.84)
(577,021.84)

-

3,662,015.77
3,662,015.77
28,677,270.58

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม
สุ ทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)

1,294,103.80
26,152,127.07
2,851,864.26
30,298,095.13

(438,891.03)
(529,561.80)
798,838.40
(169,614.43)

1,622,053.57
1,622,053.57

855,212.77
25,622,565.27
5,272,756.23
31,750,534.27

3,431,448.30
3,431,448.30
26,866,646.83

(807,589.31)
(807,589.31)

-

4,239,037.61
4,239,037.61
27,511,496.66
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เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
ส่ วนที่มีหลักประกัน (*)
รวมเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2558

2557

2,620,310.41
2,620,310.41

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

15
40

15
40

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

2,620,310.41
2,620,310.41

15
30

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

15
30

(*) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา 3 เดือน ของบริ ษทั
จํานวนเงิน 30 ล้านบาท (หมายเหตุ 10) และของบริ ษทั ย่อยจํานวนเงิน 10 ล้านบาท
ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2557 คํ้าประกัน โดยจดจํา นองที ่ดิน บางส่ ว นพร้อ มสิ่ ง ปลูก สร้า งของ
บริ ษทั ที่มีอยู่และจะมีข้ ึนในภายหน้าบนที่ดินดังกล่าว (หมายเหตุ 13) และของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดย
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั แอล พี โฮลดิ้ง จํากัด ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ไถ่ถอน
หลักประกันดังกล่าวทั้งหมดแล้ว
18. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม

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

2558
56,170,347.27

2557
52,967,287.14

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

4,015,471.00
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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
53,208,721.75
50,667,347.00
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

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
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย

17,185,477.20

10,157,415.61

12,816,399.60

3,923,367.60

ต้นทุนทางการเงิน

(2,471,525.41)

(1,320,026.00)

(2,307,766.24)

(781,896.17)

14,713,951.79

8,837,389.61

10,508,633.36

3,141,471.43

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย

43,899,647.26

18,747,658.45

42,972,312.85

13,451,247.45

ต้นทุนทางการเงิน

(3,663,399.96)

(1,439,351.23)

(3,651,320.68)

(1,263,513.79)

40,236,247.30

17,308,307.22

39,320,992.17

12,187,733.66

ไม่เกิน 1 ปี

มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าการเงินเครื่ องมือ
แพทย์และเครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จํานวน 15 สัญญา และ 4 สัญญา ตามลําดับ กับบริ ษทั ใน
ประเทศสองแห่ ง โดยเป็ นสัญญาขายและเช่ากลับคืน 2 สัญญา และมีสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ในประเทศ
หลายแห่ งเพื่อเช่ ายานพาหนะจํานวน 6 สัญญา โดยมีจาํ นวนเงินการผ่อนชําระ 60 งวด งวดละเท่า ๆ กันทุก
เดือน โดยกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินที่ซ้ือภายใต้สัญญาเช่าซื้อนี้ จะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ต่อเมื่อบริ ษทั ได้
ชําระเงินงวดสุ ดท้ายแล้ว หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2 สัญญา มีบริ ษทั ร่ วมคํ้าประกันให้บริ ษทั ย่อย
20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

300,777,178.00

-

300,777,178.00

หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

-

(57,400,000.00)

-

(57,400,000.00)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

-

243,377,178.00

-

243,377,178.00

- 47 ส่ วนของบริ ษทั
เงินกูต้ ามสัญญา

เงื่อนไขการจ่ายชําระ

เงินต้นคงเหลือ(ล้านบาท)

หลักประกัน

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
วงเงินที่ 1 จํานวน
75 ล้านบาท

1. มี ระยะเวลาการปลอดหนี้ เงิน ต้น 1 ปี โดยในช่ วงเวลาดังกล่าว

-

20.00

จดจํา นองที่ ดิ น โฉนดเลขที่
28790,28791, 28802,134716

จะต้องชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
2. ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน เป็ นเวลา 84 เดือนหลังจาก

และ 148730 และสิ่ งปลู ก

มิถุนายน 2552

ครบกําหนดปลอดหนี้ เงินต้น โดยเริ่ มชําระงวดแรกภายในวันที่

สร้ า งที่ มี อ ยู่ แ ละจะมี ข้ ึ นใน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30

30 กรกฎาคม 2553 และงวดต่อๆ ไปผ่อนชําระภายในวันสุ ดท้าย

ภายหน้ า ของบริ ษัท และจด

มิถุนายน 2559)

ของเดือน จํานวนเงินต้นที่ตอ้ งจ่ายชําระมี ดังนี้

จํา นํา เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์

(สัญญาลงวันที่ 12

งวดที่ 1-12

ปลอดชําระเงินต้น

ทางการแพทย์ โดยให้ ท ยอย

งวดที่ 13

ชําระไม่นอ้ ยกว่า 1,050,000 บาท

จํ า นํ ามู ล ค่ าจํ า นํ าเท่ ากั บ

งวดที่ 14-18 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 650,000 บาท

จํานวนเงินกูท้ ี่ขอเบิกในแต่ละ

งวดที่ 19-60 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 1,050,000 บาท

คราว

งวดที่ 61-72 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 1,100,000 บาท
งวดที่ 73-83 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 1,150,000 บาท
งวดที่ 84
2. อัตราดอกเบี้ย

ชําระ 750,000 บาท หรื อชําระให้เสร็ จสิ้ น
ทั้งจํานวน
ปี ที่ 1-2 MLR – 1.00% ต่อปี
ปี ที่ 3-4 MLR – 0.50% ต่อปี
ปี ที่ 5 เป็ นต้นไป MLR ต่อปี

วงเงินที่ 2 จํานวน
60 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่ 9

1. มีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินต้น 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องชําระดอกเบี้ยทุกเดือน

-

19.88

จดจํา นองที่ ดิ น โฉนดเลขที่
28790,28791, 28802,134716

2. ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน เป็ นเวลา 84 เดือน หลังจาก

และ 148730 และสิ่ งปลู ก

ธันวาคม 2554

ครบกําหนดปลอดหนี้ เงินต้น โดยเริ่ มชําระงวด แรกภายในวันที่

สร้ า งที่ มี อ ยู่ แ ละจะมี ข้ ึ นใน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30

28 ธันวาคม 2555 และงวดต่อๆ ไปผ่อนชําระภายในวันสุ ดท้าย

ภายหน้าของบริ ษทั

พฤศจิกายน 2561)

ของเดือน จํานวนเงินต้นที่ตอ้ งจ่ายชําระมี ดังนี้
งวดที่ 1-12

ปลอดชําระเงินต้น

งวดที่ 13-24 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาท
งวดที่ 25-36 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 600,000 บาท
งวดที่ 37-48 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 800,000 บาท
งวดที่ 49-72 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 1,000,000 บาท
งวดที่ 73-83 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 1,100,000 บาท
งวดที่ 84
3. อัตราดอกเบี้ย

ชําระส่ วนที่เหลือ
ปี ที่ 1-3 MLR - 1.00% ต่อปี
ปี ที่ 4-5 MLR - 0.50% ต่อปี
ปี ที่ 6 เป็ นต้นไป MLR ต่อปี

- 48 ส่ วนของบริ ษทั
เงินกูต้ ามสัญญา

เงื่อนไขการจ่ายชําระ

เงินต้นคงเหลือ(ล้านบาท)

หลักประกัน

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
วงเงินที่ 3

1. กําหนดชําระเงินต้นเป็ นงวด งวดละ เดือน รวม 84 งวด เริ่ มชําระ

-

257.50

จดจํา นองที่ ดิ น โฉนดเลขที่

1) จํานวน 278 ล้านบาท

งวดแรกในวันสุ ดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2556 จํานวนเงินต้น

28794, 28795, 28803, 28804,

(สัญญาลงวันที่ 5

ที่ตอ้ งจ่ายชําระมี ดังนี้

28805, 28806, 6607, 8178,

พฤศจิกายน 2556

งวดที่ 1-12

ชําระไม่นอ้ ยกว่า 1,500,000 บาท

8179, 8180, 8275, 8276,

สิ้ นสุ ดวันที่ 30

งวดที่ 13-24 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 2,500,000 บาท

8277, 8278, 8279, 8280,

พฤศจิกายน 2563)

งวดที่ 25-36 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 3,000,000 บาท

8281, 8817, 8817, 16641,

งวดที่ 37-48 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 3,500,000 บาท

20754, 34238, 34239, 34241,

งวดที่ 49-60 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 4,000,000 บาท

34242, 34243, 34244, 34244,

งวดที่ 61-72 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 4,250,000 บาท

39245,

งวดที่ 73-83 ชําระไม่นอ้ ยกว่า 4,500,000 บาท

133603 และ138160 และสิ่ ง

งวดที่ 84

ปลู กสร้ างที่ มี อยู่และจะมี ข้ ึ น

ชําระให้เสร็ จสิ้ นทั้งจํานวน

2. อัตราดอกเบี้ย MLR - 1.00% ต่อปี

39324,

108966,

ในภายหน้ า ของบริ ษ ัท โดย
บ ริ ษั ท ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประกันภัยทรั พย์สิน ดังกล่าว
ไว้กั บ บริ ษั ท รั บ ประกั น ภั ย
ตลอดระยะเวลาที่ บ ริ ษทั ยังมี
หนี้ คงค้ า งกั บ ธนาคารและ
ธนาคารเป็ นผูร้ ั บ ประโยชน์
ตามสัญญาประกันภัยแต่เพียง
ผูเ้ ดียว

2) วงเงิน 32 ล้านบาท

1. กําหนดชําระเงินต้นเป็ นงวด งวดละ เดือน รวม 15 งวด เริ่ มชําระ

(สัญญาลงวันที่ 5

งวดแรกในวันสุ ดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2556 จํานวนเงินต้น

พฤศจิกายน 2556

ที่ตอ้ งจ่ายชําระมี ดังนี้

สิ้ นสุ ดวันที่ 28

งวดที่ 1-14

ชําระไม่นอ้ ยกว่า 2,200,000 บาท

กุมภาพันธ์ 2558)

งวดที่ 15

ชําระให้เสร็ จสิ้ นทั้งจํานวน

-

3.40

-

300.78

2. อัตราดอกเบี้ย MLR - 1.00% ต่อเงินกูว้ งเงินที่ 3 บริ ษทั ต้องดํารง
สัดส่ วน DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ไว้ ณ ทุกสิ้ นงวด
ปี บัญชีไม่ต่าํ กว่า 1.15 เท่าปี
รวมงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวข้างต้นครบทั้งจํานวน และไถ่ถอน
หลักประกันดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

- 49 21. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีดงั นี้
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท
งบการเงินรวม
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

2558
28,478,258.15
(1,116,780.00)
4,552,962.79
31,914,440.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
26,363,781.15 14,259,321.32
(1,116,780.00)
4,109,367.79
3,994,191.96
8,110,267.87
29,356,368.94 26,363,781.15

2557
15,539,149.96
4,367,900.96
8,571,207.23
28,478,258.15

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ:สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
บาท
งบการเงินรวม
2558
2557
ต้นทุนการบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ดอกเบี้ยภาระผูกพัน
รวม

2,330,126.83
487,393.78
327,883.89
3,145,404.50
1,407,558.29
4,552,962.79

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,744,458.55
589,340.58
378,860.25
2,712,659.38
1,655,241.58
4,367,900.96

2,168,033.91
358,621.86
273,265.73
2,799,921.50
1,309,446.29
4,019,367.79

1,659,944.84
431,204.58
328,572.92
2,419,722.34
1,574,469.62
3,994,191.96

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
บาท
งบการเงินรวม
2558
2557
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

8,571,207.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

8,110,267.87

- 50 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ร้อยละ
งบการเงินรวม

2558
อัตราคิดลด
4.64
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
5.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี
1.00 - 30.00
อายุ 21 - 30 ปี
1.00 - 30.00
อายุ 31 - 40 ปี
1.00 - 15.00
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

2557
4.64
5.00
1.00 - 30.00
1.00 - 30.00
1.00 - 15.00
1.00 - 5.00
0.00 - 1.00
5.00 ของอัตรามรณะ
80.00 ของอัตรามรณะ
ไทยปี 2551

ร้อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
4.64
5.00

8.00 - 25.00
8.00 - 25.00
4.00 - 15.00
3.00 - 5.00
0.00 - 1.00
5.00 ของอัตรามรณะ
80.00 ของอัตรามรณะ
ไทยปี 2551

4.64
5.00

8.00 - 25.00
8.00 - 25.00
4.00 - 15.00
3.00 - 5.00
0.00 - 1.00
5.00 ของอัตรามรณะ
80.00 ของอัตรามรณะ
ไทยปี 2551

ในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีการประมาณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
อิสระตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ผลจากรายการดังกล่าวทําให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยในงบการเงินรวม จํานวน 8.57 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 8.11 ล้านบาท
22. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่ องตามงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ปรับปรุ งใหม่)

อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน

0.18 : 1

1.16 : 1

(ปรับปรุ งใหม่)

0.17 : 1

1.13 : 1

23. ทุนเรื อนหุ้น
ปี 2558
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 สามัญเพิ่มจํานวน 181,540,000 หุน้ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
- หุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 18,460,000 หุ ้น เสนอขายต่อกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

- 51 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
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเริ่ มซื้ อขายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ในการออกจําหน่ายหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการเสนอขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นจํานวน 22.41 ล้านบาท (สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ 5.60 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั ได้แสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ปี 2557
ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 มีมติ
จากผูถ้ ือหุ น้ ให้ลดทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงจํานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
1. อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 75 ล้านบาท โดยวิธีการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนที่
บริ ษทั ยังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 75,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 75 ล้านบาท บริ ษทั ได้จด
ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
2. อนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ ้นและมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท จํานวน 275,000,000 หุ น้ เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 550,000,000 หุ น้ บริ ษทั จดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
3. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิมมูลค่า 275 ล้านบาท เป็ น 375 ล้านบาท โดยการออก
หุ ้นสามัญจํานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557
24. สํ ารองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด (พ.ศ.
2535) ซึ่ งกําหนดให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เงินสํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
25. เงินปันผล
บริ ษทั
ปี 2558
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 26/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้น ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิน 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 รอบระยะเวลาเก้า 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
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ตามรายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 25/2557 เมื่ อวัน ที่ 27 เมษายน 2557 ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุ ทธิประจําปี 2556 ในอัตราหุ น้ ละ 0.22 บาท โดยมี
มติ รับ ทราบการจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลเมื่ อ วัน ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2556 จากกําไรสุ ท ธิ สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาทเป็ นจํานวนเงิน 27,500,000.00
บาท และมี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจํา ปี ครั้ งที่ 2 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.12 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น
33,000,000.00 บาท และได้มีการจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 488,500.00 บาท โดยจ่ายเงินปันผล
แล้วในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานรอบเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 27,500,000.00 บาท และได้มีการจัดสรร
สํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 2,500,000.00 บาท โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและการวิจยั ทางการแพทย์และเกษตรแห่งเอเซีย จํากัด
ปี 2558
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
ปี 2557
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุ ทธิประจําปี 2556 ในอัตราหุ น้ ละ 2 บาท โดยมีมติรับทราบการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 จากกําไรสุ ทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2556 ในอัตราหุ ้นละ 1 บาทเป็ นจํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท และมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงิน
ปั นผลประจําปี ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ น้ ละ 1 บาท เป็ นจํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท และได้มีการจัดสรรสํารอง
ตามกฏหมายเป็ นจํานวนเงิน 1,289,975.03 บาท โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการในรอบเก้าเดือน สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ น้ ละ 1 บาท เป็ นจํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท และได้มีการจัดสรรสํารอง
ตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 132,366.00 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลแล้วในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
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ปี 2558
ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย ครั้ งที่ 8/2558 เมื่ อวัน ที่ 3 เมษายน 2558 ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ ้นละ
16.50 บาท โดยมีมติรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 จากกําไรสะสม ณ
วันที่ 30 กัน ยายน 2557 ในอัตราหุ ้น ละ 15 บาทเป็ นจํานวนเงิ น 15,000,000.00 บาท และมี มติ อนุ มตั ิ ให้
จ่ายเงินปั นผลประจําปี ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,500,000.00 บาท และได้มีการ
จัดสรรสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 790,000.00 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ปี 2557
มติพิเศษของที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ กายน 2557 มีมติให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2557 จากกําไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 15 บาท เป็ น
จํานวนเงิ น 15,000,000.00 บาท และได้มีก ารจัด สรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 790,000.00 บาท โดย
จ่ายเงินปั นผลแล้ววันที่ 25 ธันวาคม 2557
26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายจ่ายค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
ซื้อยา วัสดุทางการแพทย์ และวัสดุทวั่ ไป
ต้นทุนนํ้ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

1,617,959.05
169,146,005.59
11,784,872.20

(1,337,104.50)
159,288,469.00
11,391,687.99

1,383,244.34
169,146,005.59
-

(1,683,256.29)
159,288,469.00
-

ค่าตรวจห้องปฏิบตั ิการภายนอก
ค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าชดเชยผูป้ ่ วยประกันสังคม
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา

6,317,760.23
188,778,789.67
342,927,299.28
129,296,885.50
57,873,907.44
5,783,715.80
28,351,326.14
18,218,792.34

4,848,778.35
172,569,017.28
335,181,438.78
55,009,797.21
53,780,688.08
3,086,436.37
26,937,450.15
18,495,005.02

188,778,789.67
306,673,448.43
129,296,885.50
49,450,363.89
5,783,715.80
22,648,795.26
13,992,651.57

172,569,017.28
295,575,092.74
55,009,797.21
47,792,696.66
3,086,436.37
22,759,433.24
13,811,430.24
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27.1 ส่ ว นประกอบหลัก ของค่ าใช้จ่ า ยภาษี เงิ น ได้สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557
ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

17,732,767.20

21,241,260.89

5,602,725.00

1,566,591.48
24,902,083.68

17,732,767.20
5,602,725.00

-

919,570.96
22,160,831.85

(1,165,773.92)
22,169,718.28

21,241,260.89
-

977,203.74
22,218,464.63

27.2 การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกําไรทางภาษีกบั อัตราภาษีที่ใช้สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2558
กําไรทางบัญชีสาํ หรับปี
125,459,641.59
อัตราภาษีที่ใช้
20%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
25,091,928.32
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักใน
การคํานวณกําไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไรทางภาษี
206,229.47
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อกําไรที่ไม่ตอ้ งนํามาคํานวณ
กําไรทางภาษี
- รายได้เงินปั นผลที่ได้รับยกเว้น
- ค่าใช้จ่ายที่หกั เป็ นรายจ่ายได้เพิ่มทางภาษี
(201,907.40)
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกในงวดก่อนแต่นาํ มาใช้
ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
(83,199.89)
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
(110,966.82)
รวมรายการกระทบยอด
(189,844.64)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
24,902,083.68

2557
(ปรับปรุ งใหม่)
123,045,020.97
20%
24,609,004.19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
116,430,729.34
146,811,232.46
20%
20%
23,286,145.87
29,362,246.49

352,042.86

62,755.31

85,984.24

(344,396.10)

(979,955.50)
(199,227.40)

(6,885,370.00)
(344,396.10)

(81,029.52)

-

-

(1,116,427.59)

(7,143,781.86)
22,218,464.63

326,897.12
(2,701,686.70)
(2,448,172.34)
22,160,831.85

22,169,718.28

- 55 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง มีผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่ยงั ไม่ได้ใช้
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 28.95 ล้านบาท และ 25.68 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึ ก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงั กล่าว เนื่องจากยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้เมื่อเทียบกับประมาณการของบริ ษทั
27.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี ที่ แ ท้จริ งถัวเฉลี่ ยและอัตราภาษี ที่ ใช้สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้

จํานวนภาษี

อัตราภาษี

จํานวนภาษี

อัตราภาษี

(บาท)

(%)

(บาท)

(%)

125,459,641.59

123,045,020.97

25,091,928.32

20.00

24,609,004.19

20.00

(189,844.64)

(0.15)

(2,448,172.34)

(1.99)

24,902,083.68

19.85

22,160,831.85

18.01

รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

2557 (ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี

2557 (ปรับปรุ งใหม่)

จํานวนภาษี

อัตราภาษี

จํานวนภาษี

อัตราภาษี

(บาท)

(%)

(บาท)

(%)

116,430,729.34

146,811,232.46

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้

23,286,145.87

20.00

29,362,246.49

20.00

รายการกระทบยอด

(1,116,427.59)

(0.96)

(7,143,781.86)

(5.09)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

22,169,718.28

19.04

22,218,464.63

14.91

28. กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั (ไม่รวมกําไร
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

(ปรับปรุ งใหม่)
กําไรสําหรับปี ของบริ ษทั (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

(ปรับปรุ งใหม่)

100,445,180.41

98,976,088.79

94,261,011.06

124,592,767.83

588,904,110

550,000,000

588,904,110

550,000,000

0.17

0.18

0.16

0.23

- 56 29. เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 เพื่อเป็ นสวัสดิ การตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรื อครบอายุการทํางาน
(เกษียณ) ตามระเบียบของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยพนักงานจ่ายสะสมส่ วนหนึ่ ง และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
อีกส่ วนหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แต่งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนธนชาต จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนดังกล่าว
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่จ่ายสําหรับพนักงานและได้
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ น
จํานวนเงิน 3.29 ล้านบาท และ 2.37 ล้านบาท ตามลําดับในงบการเงินการเงินรวม และเป็ นจํานวนเงิน 3.05
ล้านบาท และ 2.04 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
30. สิ ทธิและประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน ดังรายละเอียดปรากฎตามตารางดังนี้
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
2. วันที่ได้รับบัตรส่ งเสริ ม
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิ
4. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

1506(4)/2547
23 มิ ถุ น า ย น
2547
12 พฤษภาคม
2551
บริ การทดสอบ
ทาง
วิทยาศาสตร์

1935(4)/2552
19 ตุ ล า ค ม
2552
19 กรกฎาคม
2556
บ ริ ก าร ส อ บ
เ ที ย บ
มาตรฐาน

1825(4)/2554
21 กรกฎาคม
2554
1 ก ร ก ฎ าค ม
2558
บริ การทดสอบ
ท
า ง
วิทยาศาสตร์

5. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่บริ ษทั ได้รับ
5.1 ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้
8 ปี
8 ปี
8 ปี
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มนับตั้งแต่วนั ที่
มีรายได้จากการประกอบกิจการ (1)**
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการรายได้รับการ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
ส่ งเสริ มซึ่ งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ
5.1 ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
(1)**
ในกรณี ที่ประกอบกิ จการขาดทุ นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มจะได้รับ
อนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานั้น

31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

- 57 31.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง
หนึ่ งในวงเงิน 23.07 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิ จ
ของบริ ษทั จํานวน 22.39 ล้านบาท และของบริ ษทั ย่อยจํานวน 0.68 ล้านบาท
31.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับเกี่ ยวกับการจ่ายค่าบริ หารจัดการให้แก่บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ศูนย์บริ หาร
จัดการธุรกิจแห่ งเอเซีย จํากัด ในอัตราเดือนละ 2 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 20 ของยอดเงินส่ วนเกิน
ระหว่างประมาณการรายได้ประจําปี 2558 - 2561 ในแต่ละปี ที่บริ ษทั ได้รับจากสํานักงานประกันสังคม
ระยะของสัญญาค่าบริ หารจัดการ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
31.3 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

264,500.00
5,628,273.68
5,892,773.68

11,593,094.72
11,593,094.72

15,434,097.33
15,434,097.33

บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสํานักงานกับบุคคลอื่น กําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลอื่น
2.1) กําหนดระยะเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586 มูลค่าตาม
สัญญาคงเหลือจํานวนเงิน 14.01 ล้านบาท
2.2) กําหนดระยะเช่า 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าตาม
สัญญาคงเหลือจํานวนเงิน 9.77 ล้านบาท (รวมสัญญา 3 ฉบับ)
2.3) กําหนดระยะเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 มูลค่าตาม
สัญญาคงเหลือจํานวนเงิน 9.24 ล้านบาท

- 58 32. เครื่ องมือทางการเงิน
32.1 การบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้ สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทัว่ ไป
และไม่ได้ถือหรื อออกอนุพนั ธ์ทางการเงินใด ๆ
32.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่ องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ สินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่า
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผล
การดําเนิ นงานและกระแสเงิ น สดของกิ จการ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมิ ได้ใช้ตราสารอนุ พ นั ธ์ทาง
การเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากประจําระยะยาว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

69,817,959.53
-

514,479,599.68
16,500,000.00
400,000.00

284,565.05

62,794,000.00

-

2,620,310.41
54,950,199.09
-

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

5,039,274.49
83,067,344.97
180,692,479.14
6,095,103.46

รวม

589,336,833.70
16,500,000.00
83,067,344.97
400,000.00
63,078,565.05
2,620,310.41
180,692,479.14
54,950,199.09
6,095,103.46
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อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตราดอกเบี้ย

รวม

66,087,649.05
-

500,579,599.68
52,394,000.00

2,310,885.95
76,690,729.77
-

568,978,134.68
76,690,729.77
52,394,000.00

-

2,620,310.41
49,829,625.53
-

170,658,954.41
1,355,142.80

2,620,310.41
170,658,954.41
49,829,625.53
1,355,142.80

32.3 ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หาร
ควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้น
บริ ษั ท ไม่ ค าดว่ าจะได้ รั บ ความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสํ าคัญ จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ดั งกล่ าว
นอกเหนือไปจากที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้แล้ว
32.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทําธุรกิจภายในประเทศ
32.5 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั้งจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสํารองในกรณี ที่มีความจําเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจากความผัน
ผวนของกระแสเงินสด
32.6 มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินมีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักใน 2 ส่ วนงานดําเนิ นงานที่รายงานตามชนิดของบริ 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
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีดงั นี้

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ส่วนงานโรงพยาบาล
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
1,145,710,443.30
1,044,082,859.49
880,975,930.86
764,585,130.04
264,734,512.44
279,497,729.45

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนงานบริ การวิจยั
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
98,400,758.09
84,398,745.00
49,537,236.51
43,627,486.52
48,863,521.58
40,771,258.48

554,999,772.31

540,734,769.63

130,068,424.35

140,763,651.38

-

-

15,471,478.40

15,049,317.30

รวม
2558
1,244,111,201.39
930,513,167.37
313,598,034.02
11,253,075.22
179,806,048.54
19,585,419.11
24,902,083.68
100,557,557.91

2557
(ปรับปรุ งใหม่)
1,128,481,604.49
808,212,616.56
320,268,987.93
8,090,978.72
179,778,469.43
25,536,476.25
22,160,831.85
100,884,189.12

685,068,196.66
89,802,689.07
774,870,885.73

681,498,421.01
53,087,292.16
734,585,713.17

21,846,107.88
15,471,478.40
14,392,235.20
29,863,713.60

14,741,797.32
15,049,317.30
14,800,807.22
29,850,124.52

- 61 34. การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ในปี 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
ในงบการเงินเฉพาะกิ จการให้เท่ากับราคาทุนเดิ ม รวมทั้งบันทึ กบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้จาก
รายการปรับปรุ งดังกล่าว
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
มกราคม 2557
ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิลดลง
(34,266,118.77) (36,569,468.12)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 24,441,340.40 25,741,205.46
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรรลดลง
(9,824,778.37) (10,828,262.66)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2557 มกราคม 2557
(122,206,702.01) (128,706,027.32)
24,441,340.40 25,741,205.46
(97,765,361.61) (102,964,821.86)

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ต้นทุนในการรักษาพยาบาลลดลง
ต้นทุนบริ กาเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หารลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น

1,388,513.00
(3,691,862.35)
1,299,865.06

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(6,499,325.31)
1,299,865.06

- 62 35. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไร
(ขาดทุน) หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รายงานไว้
ก่อนจัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
เงินทดรองรับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

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

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
-

- 63 36. มาตรฐานการบัญชีทยี่ 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 ที่เริ่ 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
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อ ง เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลัง รอบระยะเวลา
รายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อ ง การบัญ ชี แ ละการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

- 64 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)
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)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง การประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจ
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 นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่
มี ค วามเกี่ ย วข้อ งอย่ า งเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่
ผูเ้ ช่า

- 65 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อ ง ภ าษี เงิ น ไ ด้ -ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล ง
สถานภาพทางภาษี ข องกิ จ การหรื อ ของ
ผูถ้ ื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 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
จากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
(ปรับปรุ ง 2558)
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพ
(ปรับปรุ ง 2558)
แวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง
2558) เรื่ องการรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ 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 ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2558)
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

- 66 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21

เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการ
ผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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