บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นรวมแบบย่อของบริ ษ ทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดส าหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุ ให้เชื่ อว่าข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่ าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-2บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2560

ธันวาคม 2559

มีนาคม 2560

ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

61,223,752.64

120,060,192.44

37,855,932.25

97,024,807.87

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

424,385,215.28

410,950,829.92

424,385,215.28

409,944,873.64

4, 7

92,803,481.18

100,543,049.58

69,479,592.60

79,126,565.82

รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ

8

188,525,287.52

150,646,725.84

188,525,287.52

150,646,725.84

สิ นค้าคงเหลือ

9

19,228,005.30

19,369,278.87

12,766,302.02

14,184,770.75

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4

4,034,812.82

3,124,885.99

296,063.21

589,678.44

790,200,554.74

804,694,962.64

733,308,392.88

751,517,422.36

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน

10

40,833,689.80

40,723,788.29

30,411,201.03

30,328,774.90

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

120,018,450.20

118,618,650.20

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

12

74,451,267.78

74,481,478.02

209,391,375.95

211,193,557.79

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

983,406,148.61

949,206,434.59

816,128,292.06

781,672,914.91

สิ ทธิการเช่าที่ดิน

14

20,483,543.52

20,398,056.03

20,483,543.52

20,398,056.03

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

36,467,814.04

36,257,994.21

16,638,694.81

16,314,612.67

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

38,868,201.53

30,504,543.88

30,916,425.97

30,309,500.48

4

3,771,428.31

2,258,736.41

5,129,991.31

1,131,326.00

1,198,282,093.59

1,153,831,031.43

1,249,117,974.85

1,209,967,392.98

1,988,482,648.33

1,958,525,994.07

1,982,426,367.73

1,961,484,815.34

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-3บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2560

ธันวาคม 2559

มีนาคม 2560

ธันวาคม 2559

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงิน

17

12,138,599.14

21,663,583.32

12,138,599.14

21,663,583.32

4, 18

159,170,332.76

168,252,069.22

162,731,412.05

162,719,193.87

19,734,629.45

20,893,920.61

19,734,629.45

19,978,665.48

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

12,323,111.90

8,745,473.56

11,946,884.11

8,745,473.56

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

10,389,094.32

10,278,285.76

3,322,018.47

5,455,652.15

รวมหนี้สินหมุนเวียน

213,755,767.57

229,833,332.47

209,873,543.22

218,562,568.38

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี

19

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

19

60,660,577.18

65,560,449.02

60,660,577.18

65,560,449.02

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

46,331,498.24

44,526,095.00

41,364,526.24

40,751,777.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

3,859,665.93

3,738,024.87

-

-

4

9,385,560.70

7,592,676.81

14,596,483.38

12,803,599.49

120,237,302.05

121,417,245.70

116,621,586.80

119,115,825.51

333,993,069.62

351,250,578.17

326,495,130.02

337,678,393.89

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-4บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น(ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2560

ธันวาคม 2559

มีนาคม 2560

ธันวาคม 2559

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

922,834,728.00

922,834,728.00

922,834,728.00

922,834,728.00

5,627,738.31

5,627,738.31

-

-

37,500,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

312,452,503.57

265,278,659.09

320,596,509.71

288,471,693.45

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

1,653,414,969.88

1,606,241,125.40

1,655,931,237.71

1,623,806,421.45

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

1,074,608.83

1,034,290.50

1,654,489,578.71

1,607,275,415.90

1,655,931,237.71

1,623,806,421.45

1,988,482,648.33

1,958,525,994.07

1,982,426,367.73

1,961,484,815.34

หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
-5บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

308,969,340.94

295,639,600.12

309,145,631.29

295,767,516.17

32,388,085.15

29,481,568.30

-

-

11

8,752,621.76

-

-

-

รายได้จากเงินลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนส่ วนบุคคล

6

2,558,640.71

11,342,423.24

2,558,640.71

11,342,423.24

ค่าเช่ารับ

4

1,356,147.18

1,304,333.48

3,524,147.18

2,972,333.48

อื่นๆ

4

1,428,938.49

1,307,925.40

1,303,470.80

1,271,022.24

355,453,774.23

339,075,850.54

316,531,889.98

311,353,295.13

231,550,596.24

226,080,288.55

234,261,965.60

226,080,288.55

15,602,037.25

14,610,264.03

-

-

รายได้
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้จากการบริ การ
รายได้อื่น
กาไรจากการซื้อธุรกิจ

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

4

ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร

4

44,944,777.32

36,908,809.15

37,322,252.19

29,468,727.12

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

4

8,657,989.75

7,777,902.00

6,665,217.00

5,936,958.00

ต้นทุนทางการเงิน

4

959,267.79

776,891.68

922,114.53

681,808.02

301,714,668.35

286,154,155.41

279,171,549.32

262,167,781.69

53,739,105.88

52,921,695.13

37,360,340.66

49,185,513.44

6,524,943.07

10,714,667.33

5,235,524.40

9,799,698.00

47,214,162.81

42,207,027.80

32,124,816.26

39,385,815.44

-

(7,389,205.95)

-

(6,894,270.55)

-

(7,389,205.95)

-

(6,894,270.55)

47,214,162.81

34,817,821.85

32,124,816.26

32,491,544.89

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
-6บริษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

การแบ่งปั นส่ วนกาไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

47,154,506.74

42,140,127.42

32,124,816.26

39,385,815.44

59,656.07

66,900.38

-

-

47,214,162.81

42,207,027.80

32,124,816.26

39,385,815.44

47,173,844.48

34,770,259.21

32,124,816.26

32,491,544.89

40,318.33

47,562.64

-

-

47,214,162.81

34,817,821.85

32,124,816.26

32,491,544.89

0.06

0.06

0.04

0.05

การแบ่งปั นส่ วนกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-7บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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

922,834,728.00
922,834,728.00

ส่ วนเกินมูลค่า
จากการซื้ อเงิน
ลงทุน
5,627,738.31
5,627,738.31

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

375,000,000.00
375,000,000.00

922,834,728.00
922,834,728.00

5,627,738.31
5,627,738.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บาท
งบการเงินรวม
กาไรสะสม
สารอง
ยังไม่ได้จดั สรร
ตามกฎหมาย
37,500,000.00 265,278,659.09
47,173,844.48
37,500,000.00 312,452,503.57

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่
1,606,241,125.40
47,173,844.48
1,653,414,969.88

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
1,034,290.50
40,318.33
1,074,608.83

1,607,275,415.90
47,214,162.81
1,654,489,578.71

37,500,000.00
37,500,000.00

1,570,208,046.93
34,770,259.21
1,604,978,306.14

933,522.53
47,562.64
981,085.17

1,571,141,569.46
34,817,821.85
1,605,959,391.31

229,245,580.62
34,770,259.21
264,015,839.83

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-8บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนเรื อนหุ้น

ส่วนเกิน

กำไรสะสม

ที่ออกและชำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ สำรองตำมกฎหมำย
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด

375,000,000.00 922,834,728.00
-

-

37,500,000.00
-

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

288,471,693.45 1,623,806,421.45
32,124,816.26

32,124,816.26

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

375,000,000.00 922,834,728.00

37,500,000.00

320,596,509.71 1,655,931,237.71

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

375,000,000.00 922,834,728.00

37,500,000.00

258,889,324.97 1,594,224,052.97

กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559

-

-

375,000,000.00 922,834,728.00

37,500,000.00

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

32,491,544.89

32,491,544.89

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

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-9บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับงวด
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน :
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนกองทุนส่ วนบุคคล
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สินถาวร
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับรายการ)
หนี้สูญ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (โอนออก)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

47,214,162.81

42,207,027.80

32,124,816.26

39,385,815.44

(408,179.17)
(2,182,648.86)
(375,991.85)
(121,494.33)
277,907.33
16,925,884.14
1,066,244.54
1,805,403.24
959,267.79
(1,787,557.68)

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

(320,155.52)
(2,182,648.86)
(375,991.85)
(146,942.00)
15,287,652.74
871,415.37
1,575,765.99
(963,016.75)
922,114.53
5,235,524.40

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

63,372,997.96

60,262,930.08

52,028,534.31

54,557,774.54

9,422,462.43
(40,299,506.86)
141,273.57
48,866.03
(1,512,691.90)

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

13,502,970.28
(40,299,506.86)
1,418,468.73
293,615.23
(3,998,665.31)

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

(6,423,066.42)
110,808.56
1,792,883.89
26,654,027.26

(7,906,590.42)
1,661,542.48
901,711.27
23,358,545.35

2,650,825.72
(2,133,633.68)
1,792,883.89
25,255,492.31

(10,154,493.33)
1,068,156.10
901,711.27
25,256,320.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 10 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายทรัพย์สินถาวร
เงินสดจ่ายสิ ทธิการเช่า
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
236,896.80
619,947.93
(1,500,000.00)
(2,641,039.34)
(2,533,472.79)
22,851,349.77
21,842,795.98

(13,058,393.51) (493,295,890.23)
2,575,995.01
(109,901.51)
(27,448.77)
(53,498,341.15) (30,783,563.32)
(910,351.86)
(596,450.00)
121,495.33
100,000.00
(451,200.00)
148,785.91
(65,181,911.78) (524,603,352.32)

(14,064,349.79) (507,695,890.23)
2,575,995.01
(1,399,800.00)
(82,426.13)
(52,065,518.97) (29,531,838.27)
(829,785.00)
(572,450.00)
100,000.00
(451,200.00)
143,583.88
(66,173,501.00) (537,700,178.50)

(9,524,984.18)
1,675,584.79
(6,981,159.32)
(4,952,370.77)
(292,989.28)
(350,896.85)
(16,799,132.78)
(3,627,682.83)
(58,836,439.80) (508,288,019.88)
120,060,192.44 589,336,833.70
61,223,752.64
81,048,813.82

(9,524,984.18)
(936,508.77)
(6,065,904.19)
(3,468,634.90)
(255,836.02)
(255,813.19)
(15,846,724.39)
(4,660,956.86)
(59,168,875.62) (520,518,339.38)
97,024,807.87 568,978,134.68
37,855,932.25
48,459,795.30

2560
326,190.93
(3,835,613.43)
23,144,604.76

-

10,828,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

10,828,000.00

- 11 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2560

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 สถานะของบริ ษทั
บริ ษทั เป็ นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536
บริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2558
1.2 สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั
บริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิ งห์ เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร
1.3 ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจโรงพยาบาล
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง
การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กาหนดเพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่
นาเสนอครั้ งล่ าสุ ด โดยเน้นการให้ขอ้ มู ลเพิ่มเติ ม ที่ เป็ นปั จจุ บ นั เกี่ ยวกับ กิ จกรรม เหตุ การณ์ และ
สถานการณ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อไม่ ใ ห้ข ้อ มู ล ที่ นาเสนอซ้ า ซ้อนกับ ข้อมู ล ที่ ไ ด้รายงานไปแล้ว งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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- 12 2.2 หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาลรวม
ก) งบการเงินระหว่างกาลรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อย

1. บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จากัด

2. บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จากัด
3. บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุ รกิจแห่งเอเซีย จากัด
4. บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่งเอเซีย จากัด

ประเภทกิจการ

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

โรงพยาบาล (ยังไม่ได้ดาเนินงาน)
และให้คาปรึ กษาทางด้านธุ รกิจ
โรงพยาบาล
ให้บริ การวิจยั และตรวจวิเคราะห์
และวินิจฉัยทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การเกษตร อาหารและยา
ให้คาปรึ กษาทางด้านธุ รกิจ
โรงพยาบาล
ให้บริ การวิจยั และตรวจวิเคราะห์
และวินิจฉัยทางด้านการแพทย์

กรุ งเทพมหานคร

อัตราส่วนของการถือหุ น้
(ร้อยละของจานวนหุ น้ จดทะเบียน)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
99.99
99.99

กรุ งเทพมหานคร

97.14

97.14

กรุ งเทพมหานคร

99.99

99.99

กรุ งเทพมหานคร

99.99

-

ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ให้บริ ษทั ลงทุนใน
บริ ษ ทั ย่อยใหม่ คือ บริ ษ ทั ศูนย์ห้องปฏิบ ตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์แห่ ง เอเซี ย จากัด และเมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2560 บริ ษทั ได้เข้าถือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจานวนร้อยละ 99.99 โดยบริ ษทั
ได้นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวม ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 เป็ นต้นไป
ข)

ในการจัดทางบการเงิ น ระหว่างกาลรวมถื อหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั
โรงพยาบาลลาดพร้าว จากัด (มหาชน) มีอานาจในการควบคุมหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและ
รายการระหว่างกันที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
บัญชีของบริ ษทั และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ค)

นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษทั ย่อยในส่ วนของรายการบัญชี ที่เหมือนกันใช้นโยบายการ
บัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั ใหญ่

ง)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม หมายถึงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ซึ่ ง
ได้แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากจากส่ วนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่

บริ ษทั จัดทางบการเงิน ระหว่างกาลเฉพาะกิ จการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง 2559 ที่ออกโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2560 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ า วได้รับ การปรั บปรุ ง หรื อจัดให้มีข้ ึ น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชี ที่สาคัญในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่
ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
4. รายการบัญชี กบั บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย โดยการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อมีผถู ้ ื อหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการกับ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้ รวมผลของรายการดังกล่าวซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีการควบคุม
หรื อเป็ นกิจการที่บริ ษทั ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั ย่อย
1.1 บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จากัด
1.2 บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จากัด
1.3 บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย จากัด
1.4 บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์แห่งเอเซีย จากัด
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2.1 บริ ษทั แอล.พี.โฮลดิ้ง จากัด
2.2 บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จากัด
2.3 มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ถือหุน้ ร้อยละ 97.14
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 (ตั้งแต่วนั ที่
9 มกราคม 2560)
เป็ นบริ ษทั ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั
ร้อยละ 26.97
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นกรรมการของบริ ษทั
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- 14 รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวด มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จากัด
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
รวม
เงินมัดจาจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
เจ้าหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
เงินทดรองรับ
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จากัด
เงินมัดจารับ
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่ งเอเซี ย จากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่งเอเซี ย จากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559

-

-

110,746.60

245,632.45

-

-

4,454,969.12
4,565,715.72

245,632.45

-

-

2,000,000.00

-

-

-

9,462,068.50

-

-

-

1,225,095.00

-

-

-

9,650,000.00

8,000,000.00

-

-

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

1,667,940.00
4,000,000.00
5,667,940.00
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สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้จากการรักษาพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่ งเอเชีย จากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จากัด
รวม
รายได้ค่าเช่า
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่ งเอเซี ย จากัด
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จากัด
รวม
รายได้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
ค่าบริ หารจัดการ
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่ งเอเซีย จากัด
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

176,290.35

127,916.05

113,580.32
113,580.32

117,139.51
117,139.51

113,580.32
289,870.67

117,139.51
245,055.56

-

-

1,668,000.00

1,668,000.00

-

-

400,000.00

-

600,000.00
600,000.00

600,000.00
600,000.00

600,000.00
2,668,000.00

600,000.00
2,268,000.00

-

-

100,000.00

-

-

-

8,462,068.50

-

-

-

10,050,000.00

6,000,000.00

-

-

1,000,000.00
11,050,000.00

6,000,000.00
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
8,414,999.25
7,552,500.00
242,990.50
225,402.00
8,657,989.75
7,777,902.00

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2560
2559
6,443,999.25
5,731,500.00
221,217.75
205,458.00
6,665,217.00
5,936,958.00

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
บาท

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ออมทรัพย์พิเศษ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
635,210.60
822,353.35
851,949.51
4,310,178.50
23,729,577.79
20,572,963.48
36,007,014.74
94,354,697.11
61,223,752.64
120,060,192.44

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
547,124.00
741,464.00
(1,192,261.43)
(1,163,164.48)
2,494,054.94
3,091,811.24
36,007,014.74
94,354,697.11
37,855,932.25
97,024,807.87

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่งอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.30 - 1.40 ต่อปี
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวันมียอดเครดิต ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาสัญญาโอนเงินอัตโนมัติจาก
บัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันในกรณี เบิกเงินเกินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)
6. เงินลงทุนชั่ วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย

เงินฝากธนาคาร - ประจา 5 เดือน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กองทุนส่ วนบุคคล
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
1,005,956.28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
-

424,385,215.28
424,385,215.28

424,385,215.28
424,385,215.28

409,944,873.64
410,950,829.92

409,944,873.64
409,944,873.64
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- 17 รายการรายได้จากเงินลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนส่ วนบุคคลสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2560 และ 2559 บันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สรุ ปได้ดงั นี้

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,286,642.32
1,893,720.15
122,435.07
1,937,476.68
375,991.85
7,675,112.49
(226,428.53)
(163,886.08)
2,558,640.71
11,342,423.24

รายได้จากเงินลงทุน
กาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
รวม

7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
บาท

ลูกหนี้ประกันสังคม
ลูกหนี้การค้าอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือยกมา
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ยอดคงเหลือยกไป
รวมลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น ;
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
7,899,987.00
11,625,235.00
69,257,466.33
68,074,419.33
77,157,453.33
79,699,654.33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
7,899,987.00
11,625,235.00
47,504,333.48
52,351,781.14
55,404,320.48
63,977,016.14

(10,211,666.47)
2,143,037.85
(8,068,628.62)
69,088,824.71

(9,613,341.76)
2,567,887.18
(7,045,454.58)
48,358,865.90

(6,875,045.43)
(2,738,296.33)
(9,613,341.76)
54,363,674.38

4,454,969.12
7,322,153.23
1,614,732.29
4,954,102.25
2,133,132.05
641,637.76
21,120,726.70
69,479,592.60

6,260,309.97
920,589.88
60,325.16
14,082,674.78
2,526,478.20
912,513.45
24,762,891.44
79,126,565.82

6,394,086.22
8,814,864.78
795,626.10
17,856.59
4,954,102.25
2,133,132.05
604,988.48
23,714,656.47
92,803,481.18

(7,266,118.66)
(2,500,752.38)
(9,766,871.04)
69,932,783.29
4,605,363.13
7,253,635.09
1,144,947.38
84,654.26
14,082,674.78
2,526,478.20
912,513.45
30,610,266.29
100,543,049.58
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- 18 ลู กหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระ ได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้ การค้า

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
32,327,126.23
24,609,815.37
29,760,869.83
36,515,364.54
6,338,687.68
5,776,849.74
2,221,206.73
5,885,194.48
6,509,562.86
6,912,430.20
77,157,453.33
79,699,654.33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
21,092,176.01
18,862,828.93
21,522,022.08
28,502,799.51
5,565,836.93
5,191,123.70
1,408,932.28
4,703,997.23
5,815,353.18
6,716,266.77
55,404,320.48
63,977,016.14

8. รายได้ ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ ประกอบด้วย
บาท

รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ภาระเสี่ ยงค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์สาหรับผูป้ ่ วย
ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค้างรับ
รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่น
รวมรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
95,356,195.01
62,855,383.00
92,075,542.03
5,935,440.84
193,367,177.88
(4,841,890.36)
188,525,287.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
95,356,195.01
62,855,383.00

84,253,405.11
5,958,882.91
153,067,671.02
(2,420,945.18)
150,646,725.84

92,075,542.03
5,935,440.84
193,367,177.88
(4,841,890.36)
188,525,287.52

84,253,405.11
5,958,882.91
153,067,671.02
(2,420,945.18)
150,646,725.84

9. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
บาท

ยา
วัสดุทางการแพทย์
วัสดุทวั่ ไป
น้ ายาห้องปฏิบตั ิการ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
10,008,908.25
9,809,082.51
2,748,531.21
3,030,226.76
3,568,735.30
3,600,769.82
2,901,830.54
2,929,199.78
19,228,005.30
19,369,278.87

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
10,008,908.25
9,809,082.51
2,748,531.21
3,030,226.76
8,862.56
1,345,461.48
12,766,302.02
14,184,770.75
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10. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงิ นฝากธนาคาร
ประเภทประจา 3 - 12 เดือน และออมทรัพย์ จานวนเงินรวม 40.83 ล้านบาท และ 40.72 ล้านบาท ตามลาดับ
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงินรวม 30.41 ล้านบาท และ 30.33 ล้านบาท ตามลาดับ ค้ าประกันการ
ชาระหนี้ตามสัญญาเบิกเกินบัญชีของธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.1 - 1.5 ต่อปี โดย
สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยเงินฝากได้
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการมีรายละเอียดดังนี้
ทุนชาระแล้ว (บาท)
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559
12,500,000.00 12,500,000.00
99.99
99.99

ชื่อบริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จากัด
2. บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซี ย จากัด
100,000,000.00 100,000,000.00
3. บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่ งเอเซี ย จากัด 10,000,000.00 10,000,000.00
4. บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
แห่งเอเซี ย จากัด
1,400,000.00
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

97.14
99.99
99.99

97.14
99.99
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน (บาท)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
12,499,850.00 12,499,850.00
97,139,500.20
9,999,300.00

97,139,500.20
9,999,300.00

1,399,800.00
121,038,450.20

119,638,650.20

(1,020,000.00) (1,020,000.00)
120,018,450.20 118,618,650.20

บริ ษทั เข้าลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์แห่ งเอเซี ย จากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จานวน 139,980 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ
10 บาท โดยจ่ายเงินสด จานวนเงิน 1,399,800.00 บาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.99
มู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม าของบริ ษ ัท ศู นย์ห้ องปฏิ บ ตั ิ ก ารและวิจ ัย ทางการแพทย์แห่ ง เอเซี ย จากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งเป็ นวันที่ใกล้เคียงที่สุดกับวันซื้ อธุ รกิจ มีดงั นี้
บาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ่ งตอบแทนในการซื้อ-เงินสดจ่าย
กาไรจากการซื้อธุรกิจ

1,417,110.61
443,270.40
8,312,500.75
10,172,881.76
20,460.00
10,152,421.76
1,399,800.00
8,752,621.76
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12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
75,769,046.21
261,855,919.46
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
75,769,046.21
261,855,919.46
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(1,287,568.19)
(50,662,361.67)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(30,210.24)
(1,802,181.84)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(1,317,778.43)
(52,464,543.51)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
74,481,478.02
211,193,557.79
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
74,451,267.78
209,391,375.95
บริ ษทั ได้ให้เช่าที่ดินแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่ามีระยะเวลาเช่ า 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน
2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และคิดค่าเช่าเดือนละ 200,000.00 บาท
และบริ ษทั ได้ให้เช่ าอาคารแก่ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยทาสัญญาระยะเวลา 2 ปี 3 เดื อน และคิดค่าเช่ า
สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 จานวนเงิน 1.67 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดั ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้เช่าแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมของบริ ษทั
ในปี 2556 บริ ษทั มีการประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินราคาอิสระ
โดยประเมินที่ดินโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบตลาด (Market Approach) กับข้อมูลตลาด มูลค่าประเมินเท่ากับ 118.83
ล้านบาท และในปี 2558 บริ ษทั มีการประเมินอาคารที่มีไว้ให้เช่าโดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่ งมี
รายได้สุทธิ ที่ได้จากรายได้ ค่าเช่ าตลาด นามาเป็ นวิธีประเมิ นราคา ในที่ น้ ี ผูป้ ระเมิ นได้กาหนดอัตราคิ ดลด
กระแสเงิ นสดอยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 10 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ ยงจากพันธบัตรรัฐบาล
บวกกับความเสี่ ยงภายในธุ รกิจนั้นๆ มูลค่าประเมินเท่ากับ 151 ล้านบาท ดังนั้นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการมีมูลค่าตลาดจากผูป้ ระเมินราคาอิสระเท่ากับ 118.83 ล้านบาท
และ 269.83 ล้านบาท ตามลาดับ
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13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,619,504,586.90 1,330,832,818.70
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
52,837,170.11
49,682,629.24
ขายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด
(3,641,357.38)
(3,077,805.98)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
1,668,700,399.63 1,377,437,641.96
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(670,298,152.31)
(549,159,903.79)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(16,895,673.90)
(13,485,470.90)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่ วนที่ขายและตัดจาหน่าย
1,899,575.19
1,336,024.79
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(685,294,251.02)
(561,309,349.90)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
949,206,434.59
781,672,914.91
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
983,406,148.61
816,128,292.06
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มี เครื่ องมื อแพทย์และยานพาหนะอยู่
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 89.11 ล้านบาท และ 91.82 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งทาสัญญาขายและเช่ากลับคืน (เป็ นสัญญาเช่ าการเงิน)
ของเครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ บางส่ วน 1 สัญญา กับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชีจานวนเงิน 4.56 ล้านบาท
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14. สิ ทธิการเช่ าทีด่ ิน
สิ ทธิ การเช่าที่ดินเป็ นการจ่ายค่าเช่าผลประโยชน์ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า ณ วันเริ่ มต้นสัญญาเช่า ประกอบด้วย

สัญญาเช่า
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2 - 4
สัญญาที่ 5
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
สิ ทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ

ระยะเวลา
เมษายน 2556 - มีนาคม 2586
มกราคม 2557 - ธันวาคม 2566
มกราคม 2560 - ธันวาคม 2589

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
15,789,473.69
15,789,473.69
8,910,416.47
8,910,416.47
451,200.00
25,151,090.16
24,699,890.16
(4,667,546.63)
(4,301,834.13)
20,483,543.53
20,398,056.03

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ตัดจาหน่ายสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
จานวนเงิน 0.37 ล้านบาท และ 0.36 ล้านบาท ตามลาดับ และบันทึกค่าเช่าจ่ายจานวนเงิน 0.42 ล้านบาท
เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเป็ นสถานที่
จอดรถ จานวน 5 สัญญา ดังนี้
- สัญญาที่ 1 ระยะเวลาเช่า 20 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2576 มีกาหนด
ชาระค่าเช่าที่ดิน ดังนี้
ระยะเวลา
อัตราค่าเช่า (บาทต่อปี )
1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2566
447,368.42
1 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2576
492,105.26
ในวันที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการเช่ าจากเดิ ม 20 ปี เป็ น
30 ปี ซึ่ งระยะเวลาที่เพิ่ม 10 ปี นั้น บริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าสิ ทธิ การเช่าที่ดินดังกล่าวเพิ่มอีกจานวน
เงิน 8.42 ล้านบาท และมีกาหนดค่าเช่า ดังนี้
ระยะเวลา
อัตราค่าเช่า (บาทต่อปี )
1 เมษายน 2576 ถึง 31 มีนาคม 2586
584,375.00
- สัญญาที่ 2 - 4 ระยะเวลาเช่า 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มี
กาหนดชาระค่าเช่าที่ดินรวมปี ละ 1,220,905.26 บาท
- สัญญาที่ 5 ระยะเวลาเช่ า 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2589 มี
กาหนดชาระค่าตอบแทนให้ใช้ทางที่ดินรวมปี ละ 15,000.00 บาท
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15. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
46,012,774.87
22,425,468.03
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิม่ ระหว่างงวด
910,351.86
829,785.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
46,923,126.73
23,255,253.03
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(9,754,780.66)
(6,110,855.36)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(700,532.03)
(505,702.86)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(10,455,312.69)
(6,616,558.22)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
36,257,994.21
16,314,612.67
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
36,467,814.04
16,638,694.81
16. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

38,868,201.53
(3,859,665.93)

30,504,543.88
(3,738,024.87)

35,079,467.47
(4,163,041.50)

35,118,847.09
(4,809,346.61)

35,008,535.60

26,766,519.01

30,916,425.97

30,309,500.48
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวม

บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นจากการ รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด ณ วันที่ 31
ซื้อธุรกิจ ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน มีนาคม 2560
(หมายเหตุ 11)
เบ็ดเสร็ จอื่น

2,406,857.39
24,561,634.30
8,345,398.80
35,313,890.49
7,560,328.69
987,042.79
8,547,371.48

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

8,312,500.75
8,312,500.75
-

(29,388.40)
(132,541.07)
321,592.95
(754,811.69)
(595,148.21)

-

2,377,468.99
24,429,093.23
8,666,991.75
7,557,689.06
43,031,243.03

(387,180.37)
911,844.42
524,664.05

-

7,947,509.06
75,198.37
8,022,707.43

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

2,406,857.39

(29,388.40)

-

2,377,468.99

24,561,634.30

(132,541.07)

-

24,429,093.23

8,150,355.40

122,549.85

-

8,272,905.25

35,118,847.09

(39,379.62)

-

35,079,467.47

3,822,303.82

(265,539.31)

-

4,087,843.13

987,042.79

911,844.42

-

75,198.37

4,809,346.61

646,305.11

-

4,163,041.50

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวม
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เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
บาท

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่มีหลักประกัน (*)
รวมเงินเบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559

12,138,599.14
12,138,599.14

21,663,583.32
21,663,583.32

12,138,599.14
12,138,599.14

21,663,583.32
21,663,583.32

15
40

15
40

15
30

15
30

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

* ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารประเภทฝาก
ประจา 3 เดือนของบริ ษทั จานวนเงิน 30 ล้านบาท (หมายเหตุ 10) และของบริ ษทั ย่อยจานวนเงิน 10 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้ค้ าประกันบวกด้วยอัตราร้อยละ 0.75 (ศูนย์จุดเจ็ดห้า)
18. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
บาท

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้าค่ารักษาพยาบาล
เงินทดรองรับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลส่งต่อค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้ อหลักทรัพย์
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้ อื่น
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
56,049,690.00
53,804,050.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
58,067,766.46
49,887,356.03

4,394,915.00
453,882.07
22,562,862.36
39,475,932.54
29,070,806.27
6,474,169.17
688,075.35
103,120,642.76
159,170,332.76

4,394,915.00
1,678,977.07
22,562,862.36
39,475,932.54
29,773,085.45
6,474,169.17
303,704.00
104,663,645.59
162,731,412.05

5,216,915.00
779,708.42
21,504,056.49
44,622,493.17
35,021,378.51
4,114,386.92
3,189,079.81
114,448,018.32
168,252,069.22

5,216,915.00
725,442.47
21,504,056.49
44,622,493.17
33,706,232.25
4,114,386.92
2,942,311.54
112,831,837.84
162,719,193.87
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559

22,856,887.76

24,255,242.66

22,856,887.76

23,327,909.25

(3,122,258.31)

(3,361,322.05)

(3,122,258.31)

(3,349,243.77)

19,734,629.45

20,893,920.61

19,734,629.45

19,978,665.48

จานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย

64,698,574.80

70,293,457.50

64,698,574.80

70,293,457.50

ต้นทุนทางการเงิน

(4,037,997.62)

(4,733,008.48)

(4,037,997.62)

(4,733,008.48)

60,660,577.18

65,560,449.02

60,660,577.18

65,560,449.02

ไม่เกิน 1 ปี
จานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าการเงินเครื่ องมือ
แพทย์และเครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จานวน 19 สัญญา กับบริ ษทั ในประเทศสองแห่ ง โดยเป็ น
สั ญญาขายและเช่ ากลับ คื น 3 สั ญญา และมี สั ญญาเช่ าการเงิ นกับบริ ษ ทั ในประเทศหลายแห่ ง เพื่ อเช่ า
ยานพาหนะจานวน 6 สัญญา โดยมีจานวนเงินการผ่อนชาระ 60 งวด งวดละเท่า ๆ กันทุกเดือน โดยกรรมสิ ทธิ์
ในทรัพย์สินที่ซ้ื อภายใต้สัญญาเช่ าซื้ อนี้ จะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ต่อเมื่อบริ ษทั ได้ชาระเงินงวดสุ ดท้าย
แล้ว หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 สัญญา มีบริ ษทั ร่ วมค้ าประกันให้บริ ษทั ย่อย
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
44,526,095.00
31,914,440.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
ธันวาคม 2559
40,751,777.00
29,356,368.94

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน-โอนออก
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ย

1,805,403.24

9,067,471.06
(2,975,000.00)
6,519,183.00

(963,016.75)
1,575,765.99

8,617,838.06
(2,975,000.00)
5,752,570.00

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด

46,331,498.24

44,526,095.00

41,364,526.24

40,751,777.00

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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- 27 ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ ในกาไรขาดทุน:สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม
ต้นทุนการบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ดอกเบี้ยภาระผูกพัน
รวม

2560

2559

958,726.84
180,529.06
171,475.42
1,310,731.32
494,671.92
1,805,403.24

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
779,290.28
180,529.06
156,752.69
1,116,572.03
459,193.96
1,575,765.99

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

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม
2560
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

-

7,389,205.95

-

6,894,270.55

21. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
2559 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2560
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
6,454,458.91
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
70,484.16
รวม
6,524,943.07
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม
-

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

8,143,912.86

5,842,449.89

8,143,912.86

2,570,754.47
10,714,667.33

(606,925.49)
5,235,524.40

1,655,785.14
9,799,698.00

(1,678,265.11)
(1,678,265.11)

-

(1,723,567.51)
(1,723,567.51)
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- 28 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง มีผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่ยงั
ไม่ได้ใช้เป็ นจานวนเงินประมาณ 23.02 ล้านบาท และ 24.46 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงั กล่าว เนื่ องจากยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาการใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้เมื่อเทียบกับประมาณการของบริ ษทั
22. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างงวด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
งบการเงินรวม
กาไรสาหรับงวดของบริ ษทั (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

2560
47,154,506.74
750,000,000
0.06

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
32,124,816.26
39,385,815.44
750,000,000
750,000,000
0.04
0.05

23. สิ ทธิและประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน ดังรายละเอียดปรากฎตามตารางดังนี้
1.
2.
3.
4.

บัตรส่ งเสริ มเลขที่
วันที่ได้รับบัตรส่ งเสริ ม
วันที่เริ่ มใช้สิทธิ
เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

1506(4)/2547 * 1935(4)/2552
1825(4)/2554
23 มิถุนายน 2547 4 ธันวาคม 2552 21 กรกฎาคม 2554
12 พฤษภาคม 2551 19 กรกฎาคม 2556 1 กรกฎาคม 2558
บริ การทดสอบทาง บริ การสอบเทียบ บริ การทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน
วิทยาศาสตร์

59-1557-1-00-2-0
28 พฤศจิกายน 2559
ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
บริ การทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์

5. สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่บริ ษทั ได้รับ
5.1 ได้รับยกเว้นภาษี เ งิ นได้นิติบุค คลสาหรั บ กาไร
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
สุ ทธิ ที่ได้จากการ ประกอบกิ จการที่ได้รับการ
ส่ ง เสริ ม นับแต่ วนั ที่ มี ร ายได้จ ากการประกอบ
กิจการ**
5.2 ได้รั บ ยกเว้น ไม่ ต้อ งน าเงิ น ปั น ผลจากกิ จ การที่
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ตามข้อง 5.1 ไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษี
เงินได้
** ในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มจะได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุน
ประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาไรที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน
ห้าปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น

* สิ ทธิ ประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1506(4)/2547 (ข้อ 5.) ครบกาหนด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
24.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์สอง
แห่งในวงเงิน 13.77 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของ
บริ ษทั จานวน 13.09 ล้านบาท และของบริ ษทั ย่อยจานวน 0.68 ล้านบาท
24.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริ หารจัดการให้แก่บริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุ รกิจแห่ งเอเซี ย จากัด
24.2.1 สัญญาจ้างบริ การส่ วนงานประกันสังคม อายุสัญญา 3 ปี อัตราค่าบริ การ ดังนี้
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 อัตราเดือนละ 2.00 ล้านบาท
- วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 อัตราเดือนละ 2.80 ล้านบาท
และค่าบริ การในอัตราร้ อยละ 20 ของยอดเงิ นส่ วนเกิ นระหว่างประมาณการรายได้ประจาปี
ที่บริ ษทั ได้รับจากสานักงานประกันสังคม
24.2.2 สัญญาจ้างบริ การจัดกิจกรรมทางการตลาดประจาปี 2560 เริ่ มงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รองรับการขยายการให้บริ การและเปิ ดอาคาร/ศูนย์เฉพาะทางใหม่ มูลค่า
งาน 3.00 ล้านบาท คงเหลือที่จะต้องจ่าย จานวนเงิน 1.50 ล้านบาท
24.2.3 สัญญาบริ การจัดทาสื่ อโฆษณาต่างๆ & ประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเปิ ดให้บริ การศูนย์
เฉพาะทางและอาคารใหม่ ในอัตราเดือนละ 0.30 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
24.2.4 สัญญาด้านการพัฒนาสื่ อประชาสั มพันธ์ การให้บริ การและกิ จกรรมการตลาด ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Web Base ของโรงพยาบาล ให้ทนั สมัย มูลค่างาน 1.80 ล้านบาท
ระยะเวลางาน 6 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คงเหลือที่จะต้องจ่าย
จานวนเงิน 1.35 ล้านบาท
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์แห่ งเอเซี ย จากัด
24.2.5 สั ญ ญาจ้า งบริ ก ารตรวจวิเ คราะห์ “สิ่ ง ส่ ง ตรวจ” (Specimen) เพื่ อ ตรวจวิเ คราะห์ ท าง
ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์ อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2563 ในอัตราค่าบริ การเดือนละ 0.50 ล้านบาท
24.2.6 สั ญ ญาแบ่ ง ผลตอบแทนรายได้ จากการให้ บ ริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ท างการแพทย์ข อง
โรงพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ โดยตกลงให้ความร่ วมมือกับโรงพยาบาล
ด าเนิ น การตามสั ญ ญานี้ ให้ ส อดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประกอบกิ จ การของ
โรงพยาบาล อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
โดยคานวณจากจานวนการตรวจ คิดตามส่ วนแบ่งระหว่างโรงพยาบาลกับบริ ษทั ย่อย ใน
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
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- 30 24.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
สัญญา
บุคคลและบริ ษทั อื่น
- สัญญาเช่าอาคารสานักงาน (1)
- สัญญาเช่าที่ดิน (2)
รวม

(1)
(2)

ไม่เกิน 1 ปี
360,000.00
5,644,173.68
6,004,173.68

บาท
เกินกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
570,000.00
7,063,094.72
7,633,094.72

มากกว่า 5 ปี
13,720,005.22
13,720,005.22

บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสานักงานกับบุคคลอื่น กาหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2559
บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลอื่น
2.1) กาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2586 มูลค่าตามสัญญา
คงเหลือจานวน 13.45 ล้านบาท
2.2) กาหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าตาม
สัญญาคงเหลือจานวน 8.24 ล้านบาท (รวมสัญญา 3 ฉบับ)
2.3) กาหนดระยะเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 มูลค่าตาม
สัญญาคงเหลือจานวนเงิน 4.29 ล้านบาท
2.4) กาหนดระยะเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2589 มูลค่าตาม
สัญญาคงเหลือจานวนเงิน 0.45 ล้านบาท

25. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยใช้ว ิธี ร าคาตลาดในการวัด มูล ค่า ยุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่ส ามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา
ตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที่ไ ม่ส ามารถสัง เกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ย วกับ กระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น
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- 31 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับที่ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
- กองทุนส่ วนบุคคล

115,359,533.50

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

309,025,681.78

-

รวม

424,385,215.28

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มู ลค่ ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ค านวณจากอัต ราผลตอบแทนที่ป ระกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
26. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินธุ รกิจหลักใน 2 ส่ วนงานดาเนินงานที่รายงานตามชนิ ดของบริ การในเขต
ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
ประเภทส่ วนงาน
ลักษณะของบริ การตามส่ วนงาน
ส่ วนงานโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลในเครื อประกันสังคม
ส่ ว นงานบริ ก ารตรวจวิเ คราะห์ ใ น
- บริ การวิจยั และตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยทางด้าน
ห้องปฏิบตั ิการและงานวิจยั
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร อาหารและยา
ผลการดาเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสม่าเสมอโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ซึ่ งก็คือกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์ผลกาไรหรื อขาดทุนของส่ วนงานดาเนิ นงานซึ่ งเป็ นเกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุน
จากการดาเนินงานในงบการเงิน
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- 32 รายละเอียดข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานดาเนิ นงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

รายได้
ต้นทุน
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
สิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 มีนาคม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนส่ วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ส่ วนงานโรงพยาบาล
2560
2559
308,969,340.94
295,639,600.12
231,550,596.24
226,080,288.55
77,418,744.70
69,559,311.57

บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนงานบริ การตรวจวิเคาระห์ใน
ห้องปฏิบตั ิการและงานวิจยั
2560
2559
32,388,085.15
29,481,568.30
15,602,037.25
14,610,264.03
16,786,047.90
14,871,304.27

รวม
2560
341,357,426.09
247,152,633.49
94,204,792.60
14,096,348.14
53,602,767.07
959,267.79
6,524,943.07
47,214,162.81

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

627,205,039.58

560,107,347.50

128,120,003.90

129,711,511.02

755,325,043.48
228,081,105.13
983,406,148.61

689,818,858.52
110,688,982.38
800,507,840.90

20,483,543.52
-

21,489,587.64
-

15,827,268.11

15,471,478.40

20,483,543.52
15,827,268.11
20,640,545.93
36,467,814.04

21,489,587.64
15,471,478.40
14,614,219.42
30,085,697.82

27. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
27.1 จ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 สาหรับหุ ้นสามัญจานวน 750,000,000
หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท เป็ นจานวนเงิน 150.00 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 19
พฤษภาคม 2560
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จากัด
ตามรายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น บริ ษ ัท ของบริ ษ ัท ย่อย ครั้ งที่ 13/2560 เมื่ อวันที่ 21
เมษายน 2560 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2559 สาหรับหุ ้น
สามัญ จานวน 10,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท เป็ นจานวนเงิน 4.00 ล้านบาท และได้มีการ
จัดสรรสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนเงิน 370,265.85 บาท โดยกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2560
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ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2560 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2559 สาหรับหุ ้นสามัญ
จานวน 1,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 6.00 บาท เป็ นจานวนเงิน 6.00 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
27.2 การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิการเสนอขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน เนื้ อที่
รวม 11-00-1 ไร่ มูลค่าตามบัญชี 74.25 ล้านบาท พร้อมลานกีฬามูลค่าตามบัญชี 0.23 ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้ น 74.48 ล้านบาท บนที่ ดินตั้งอยู่ ซอยลาดพร้ าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุ งเทพมหานคร ราคาเสนอขายไม่นอ้ ยกว่า 190 ล้านบาท และให้ดาเนิ นการจาหน่ายให้
แล้วเสร็ จภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ การจาหน่ายทรัพย์สิน
ดัง กล่ า วให้ เ ป็ นไปตามการอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่ องหลักเกณฑ์การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จด
ทะเบียน และหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

