บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงิ นสดรวมสาหรับงวดสามเดื อน
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิ นแบบย่อของบริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ข ้อสรุ ปเกี่ ยวกับข้อมู ลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบ
ทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อว่าข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่ าวไม่ได้จดั ทาขึ้ นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-2บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2561

ธันวาคม 2560

มีนาคม 2561

ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

201,374,244.34

208,643,178.65

149,904,240.23

158,693,566.35

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

248,694,247.93

246,970,502.42

248,694,247.93

246,970,502.42

4, 7

99,511,355.95

104,474,442.30

69,437,787.35

74,698,909.39

รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ

8

153,651,619.23

114,055,213.02

153,651,619.23

114,055,213.02

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

4

-

-

6,000,000.00

10,000,000.00

สิ นค้าคงเหลือ

9

19,672,101.07

21,641,116.59

12,325,906.78

13,682,530.84

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4

8,609,738.20

11,695,024.30

3,724,804.05

3,946,586.03

731,513,306.72

707,479,477.28

643,738,605.57

622,047,308.05

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน

10

41,240,468.53

41,146,908.73

30,715,714.83

30,645,394.98

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

120,018,450.20

120,018,450.20

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

12

-

39,818,557.66

127,852,221.77

169,442,751.03

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

1,225,026,160.66

1,204,580,690.58

1,034,696,396.37

1,016,458,067.28

สิ ทธิการเช่าที่ดิน

14

18,563,918.53

18,940,977.61

18,563,918.53

18,940,977.61

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

42,997,203.62

43,070,412.67

17,086,487.62

17,733,895.06

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

33,579,130.10

33,249,413.87

29,784,221.40

28,279,684.45

4

5,991,315.26

1,725,710.19

3,032,520.00

3,115,980.00

1,367,398,196.70
2,098,911,503.42

1,382,532,671.31
2,090,012,148.59

1,381,749,930.72
2,025,488,536.29

1,404,635,200.61
2,026,682,508.66

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 2561
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2561

ธันวาคม 2560

มีนาคม 2561

ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

17

3,655,900.02

27,318,894.41

1,591,620.04

27,318,894.41

4, 18

208,004,244.21

208,852,426.94

192,801,165.38

196,552,879.18

19

26,673,526.11

26,816,906.32

21,391,209.72

21,588,558.58

20

33,830,000.00

28,720,000.00

33,830,000.00

28,720,000.00

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

23,398,108.92

10,314,328.73

22,784,430.30

9,700,650.11

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

10,018,837.99

14,166,164.31

2,882,369.00

7,634,442.35

305,580,617.25

316,188,720.71

275,280,794.44

291,515,424.63

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

19

59,574,340.93

65,617,854.50

39,279,457.86

43,981,980.89

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

20

44,950,000.00

60,080,000.00

44,950,000.00

60,080,000.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

3,812,033.28

3,710,871.49

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

21

47,746,997.44

46,587,638.67

41,898,471.00

40,875,940.45

4

17,047,502.08

16,688,350.94

22,258,424.76

21,899,273.62

173,130,873.73

192,684,715.60

148,386,353.62

166,837,194.96

478,711,490.98

508,873,436.31

423,667,148.06

458,352,619.59

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 2561
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น(ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2561

ธันวาคม 2560

มีนาคม 2561

ธันวาคม 2560

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

36,340,420.60

-

36,340,420.60

-

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
สารองหุ ้นทุนซื้อคืน

22

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
หัก หุ ้นทุนซื้ อคืน

22

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ - สุ ทธิ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

278,156,988.98

239,104,470.94

266,486,660.23

232,995,161.07

1,655,459,875.89

1,580,066,937.25

1,638,161,808.83

1,568,329,889.07

(36,340,420.60)

-

1,619,119,455.29

1,580,066,937.25

1,080,557.15

1,071,775.03

1,620,200,012.44
2,098,911,503.42

1,581,138,712.28
2,090,012,148.59

(36,340,420.60)
1,601,821,388.23
1,601,821,388.23
2,025,488,536.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

1,568,329,889.07
1,568,329,889.07
2,026,682,508.66

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-5บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

340,346,614.79

308,969,340.94

340,753,559.29

309,145,631.29

37,462,573.28

32,388,085.15

-

-

-

8,752,621.76

-

-

รายได้
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้จากการบริ การ
รายได้อื่น
กาไรจากการซื้ อธุรกิจ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากเงินลงทุนสุ ทธิของกองทุนส่ วนบุคคล

6

(1,619,284.12)

2,558,640.71

(1,619,284.12)

2,558,640.71

ค่าเช่ารับ

4

1,385,770.02

1,356,147.18

3,754,704.60

3,524,147.18

4, 12

57,825,984.84

-

57,825,984.84

-

4

1,452,776.48

1,428,938.49

1,531,602.04

1,303,470.80

436,854,435.29

355,453,774.23

402,246,566.65

316,531,889.98

255,381,140.24

231,550,596.24

261,788,727.38

234,261,965.60

19,723,620.05

15,602,037.25

-

-

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

4

ต้นทุนในการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร

4

54,873,282.37

44,944,777.32

44,672,188.08

37,322,252.19

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

4

13,746,074.82

8,657,989.75

9,841,870.11

6,665,217.00

ต้นทุนทางการเงิน

4

1,894,850.12

959,267.79

1,596,318.93

922,114.53

345,618,967.60

301,714,668.35

317,899,104.50

279,171,549.32

91,235,467.69

53,739,105.88

84,347,462.15

37,360,340.66

15,833,746.93

6,524,943.07

14,515,542.39

5,235,524.40

75,401,720.76

47,214,162.81

69,831,919.76

32,124,816.26

75,401,720.76

47,214,162.81

69,831,919.76

32,124,816.26

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

23

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-6บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

75,392,938.64

47,154,506.74

69,831,919.76

32,124,816.26

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

8,782.12
75,401,720.76

59,656.07
47,214,162.81

69,831,919.76

32,124,816.26

ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

75,392,938.64

47,173,844.48

69,831,919.76

32,124,816.26

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

8,782.12
75,401,720.76

40,318.33
47,214,162.81

69,831,919.76

32,124,816.26

0.10

0.06

0.09

0.04

การแบ่งปั นส่วนกาไร

การแบ่งปั นส่วนกาไรเบ็ดเสร็ จรวม

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-7บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทุนเรื อนหุน้

ส่วนเกิน

ส่ วนเกินมูลค่า

ที่ออกและ

มูลค่าหุน้ สามัญ

จากการซื้อเงิน

สารอง

สารอง

ลงทุน

ตามกฎหมาย

หุน้ ทุนซื้อคืน

ชาระแล้ว

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วน

ส่ วนได้เสี ย

ของผูถ้ ือหุน้

ที่ไม่มีอานาจ

บริ ษทั ใหญ่

ควบคุม

หุน้ ทุนซื้อคืน

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

375,000,000.00

922,834,728.00

5,627,738.31

37,500,000.00

-

239,104,470.94

1,580,066,937.25

1,071,775.03

-

1,581,138,712.28

-

-

-

-

36,340,420.60

75,392,938.64
(36,340,420.60)

75,392,938.64
-

8,782.12
-

-

75,401,720.76
-

-

-

-

-

-

-

-

(36,340,420.60)

(36,340,420.60)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

375,000,000.00

922,834,728.00

5,627,738.31

37,500,000.00

36,340,420.60

278,156,988.98

1,655,459,875.89

1,080,557.15

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

375,000,000.00

922,834,728.00

5,627,738.31

37,500,000.00

-

265,278,659.09

1,606,241,125.40

1,034,290.50

-

1,607,275,415.90

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

375,000,000.00

922,834,728.00

5,627,738.31

37,500,000.00

-

47,173,844.48
312,452,503.57

47,173,844.48
1,653,414,969.88

40,318.33
1,074,608.83

-

47,214,162.81
1,654,489,578.71

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
สารองหุน้ ทุนซื้อคืน
หุน้ ทุนซื้อคืน

22
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

(36,340,420.60) 1,620,200,012.44

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-8บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
สารองหุน้ ทุนซื้ อคืน
หุน้ ทุนซื้ อคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

22
22

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
375,000,000.00
375,000,000.00

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
922,834,728.00
922,834,728.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
สารอง
สารอง
ยังไม่ได้จดั สรร
ตามกฎหมาย
หุน้ ทุนซื้ อคืน
37,500,000.00
232,995,161.07
69,831,919.76
36,340,420.60 (36,340,420.60)
37,500,000.00
36,340,420.60 266,486,660.23

375,000,000.00
375,000,000.00

922,834,728.00
922,834,728.00

37,500,000.00
37,500,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

288,471,693.45
32,124,816.26
320,596,509.71

หุน้ ทุนซื้ อคืน

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

(36,340,420.60)
(36,340,420.60)

1,568,329,889.07
69,831,919.76
(36,340,420.60)
1,601,821,388.23

-

1,623,806,421.45
32,124,816.26
1,655,931,237.71

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-9บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับงวด
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน :
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนกองทุนส่ วนบุคคล
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากการซื้ อธุรกิจ
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าความนิ ยมตัดจ่าย
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
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

75,401,720.76

47,214,162.81

69,831,919.76

32,124,816.26

(630,333.10)
(4,886,974.14)
6,506,258.26
(57,825,984.84)
15,613.33
1,202,369.65
22,180,837.47
1,277,461.11
1,428,348.77
1,894,850.12
15,833,746.93

(408,179.17)
(2,182,648.86)
(375,991.85)
(121,494.33)
(8,752,621.76)
277,907.33
16,925,884.14
1,066,244.54
440,121.01
1,805,403.24
959,267.79
6,524,943.07

(608,141.79)
(4,886,974.14)
6,506,258.26
(57,825,984.84)
1,313,498.35
20,000,198.85
1,024,466.52
1,291,520.55
1,596,318.93
14,515,542.39

(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

62,397,914.32

63,372,997.96

52,758,622.84

52,028,534.31

4,115,919.49
(39,596,406.21)
1,969,015.52
3,762,534.17
(4,265,605.07)

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

4,303,429.22
(39,596,406.21)
1,356,624.06
221,781.98
83,460.00

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

(1,376,990.33)
(4,147,326.32)
359,151.14
23,218,206.71

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

(2,195,334.70)
(4,752,073.35)
359,151.14
12,539,254.98

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 10 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจากเงินลงทุน
เงินสดรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายทรัพย์สินถาวร
เงินสดจ่ายสิ ทธิการเช่า
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายซื้ อหุ้นคืน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
395,002.05
236,896.80
(268,990.00)
(2,936,299.15)
(2,641,039.34)
9,728,967.88
22,851,349.77

2561
559,905.69
(268,990.00)
(3,655,769.25)
19,853,353.15

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

(8,230,003.77)
4,531,168.61
(93,559.80)
(42,081,310.48)
(842,743.31)
97,644,479.50
71,030.15
50,999,060.90

(13,058,393.51)
2,575,995.01
(109,901.51)
(53,498,341.15)
(910,351.86)
121,495.33
(451,200.00)
148,785.91
(65,181,911.78)

(8,230,003.77)
4,531,168.61
4,000,000.00
(70,319.85)
(38,006,745.97)
97,644,542.50
213,139.74
60,081,781.26

(14,064,349.79)
2,575,995.01
(1,399,800.00)
(82,426.13)
(52,065,518.97)
(829,785.00)
(451,200.00)
143,583.88
(66,173,501.00)

(23,662,994.39)
(10,020,000.00)
(7,153,853.70)
(36,340,420.60)
(944,079.67)
(78,121,348.36)
(7,268,934.31)
208,643,178.65
201,374,244.34

(9,524,984.18)
(6,981,159.32)
(292,989.28)
(16,799,132.78)
(58,836,439.80)
120,060,192.44
61,223,752.64

(25,727,274.37)
(10,020,000.00)
(5,594,882.70)
(36,340,420.60)
(917,497.59)
(78,600,075.26)
(8,789,326.12)
158,693,566.35
149,904,240.23

(9,524,984.18)
(6,065,904.19)
(255,836.02)
(15,846,724.39)
(59,168,875.62)
97,024,807.87
37,855,932.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 11 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2561
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 2560) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กาหนดเพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอ
ครั้งล่าสุ ด โดยเน้นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ควร
อ่านควบคู่กบั งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่น
ในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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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
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพและวิเคราะห์
สารตกค้างวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
ตรวจรับรองคุณภาพฟาร์มทางการเกษตร
ให้คาปรึ กษาทางด้านธุ รกิจ
โรงพยาบาล
ให้บริ การวิจยั และตรวจวิเคราะห์
และวินิจฉัยทางด้านการแพทย์

กรุ งเทพมหานคร

อัตราส่วนของการถือหุ น้
(ร้อยละของจานวนหุ น้ จดทะเบียน)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
99.99
99.99

กรุ งเทพมหานคร

97.14

97.14

กรุ งเทพมหานคร

99.99

99.99

กรุ งเทพมหานคร

99.99

99.99

ข)

ในการจัดท างบการเงิ น ระหว่างกาลรวมถื อหลักเกณฑ์ก ารรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษ ทั
โรงพยาบาลลาดพร้าว จากัด (มหาชน) มีอานาจในการควบคุมหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและ
รายการระหว่างกันที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
บัญชีของบริ ษทั และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ค)

นโยบายการบัญชี ที่สาคัญของบริ ษทั ย่อยในส่ วนของรายการบัญชี ที่เหมือนกันใช้นโยบายการ
บัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั ใหญ่

ง)

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

บริ ษทั จัดทางบการเงิ น ระหว่างกาลเฉพาะกิ จการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง 2560 ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชี ที่สาคัญในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลเช่นเดี ยวกับที่
ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้นมีนโยบายการบัญชี เพิ่มเติม ดังนี้
หุ น้ ทุนซื้ อคืน
หุ ้นทุนซื้ อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหมดหากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับของหุ ้นทุนซื้ อคืนสู งกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ ้นทุนซื้ อคืน บริ ษทั จะรับรู ้
ผลต่างเข้าบัญชี ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืนและหากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับของหุ ้นทุนซื้ อคืนต่ ากว่าราคาทุน
ถัวเฉลี่ยของหุ ้นทุนซื้ อคืนบริ ษทั จะนาผลต่างหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนา
ผลต่างที่เหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาไรสะสม
4. รายการบัญชี กบั บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย โดยการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อมีผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการกับ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้ รวมผลของรายการดังกล่าวซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีการควบคุ ม
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 27.88
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นกรรมการของบริ ษทั
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บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่ งเอเซี ย จากัด
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่งเอเซีย จากัด
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่ งเอเซีย จากัด
ยอดคงเหลือยกมา
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
เงินให้กยู้ มื รับคืน
ยอดคงเหลือยกไป
เงินมัดจาจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่งเอเซีย จากัด
เจ้าหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่งเอเซีย จากัด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่ งเอเซี ย จากัด
เงินมัดจารับ
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์และการเกษตรแห่ งเอเซี ย จากัด
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่ งเอเซี ย จากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560

-

-

214,135.40

104,369.75

-

-

304,392.99
518,528.39

294,447.61
398,817.36

-

-

10,000,000.00
(4,000,000.00)
6,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00

-

-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

5,399,400.00

5,240,049.50

-

-

3,500,000.00

5,600,000.00

-

-

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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บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-

405,302.50

176,290.35

131,648.73
131,648.73

113,580.32
113,580.32

131,648.73
536,951.23

113,580.32
289,870.67

-

-

1,668,000.00

1,668,000.00

-

-

600,000.00

400,000.00

600,000.00
600,000.00

600,000.00
600,000.00

600,000.00
2,868,000.00

600,000.00
2,668,000.00

-

150,000.00

100,000.00

รายได้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ลาดพร้าวการศึกษา จากัด
57,825,984.84
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทาง
การแพทย์แห่ งเอเซีย จากัด
ค่าบริ หารจัดการ
- บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่ งเอเซี ย จากัด
-

-

57,825,984.84

-

-

16,170,570.00

9,462,068.50

-

7,500,000.00

10,050,000.00

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 16 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
13,468,365.00
8,414,999.25
277,709.82
242,990.50
13,746,074.82
8,657,989.75

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2561
2560
9,596,000.00
6,443,999.25
245,870.11
221,217.75
9,841,870.11
6,665,217.00

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
บาท

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ออมทรัพย์พิเศษ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
892,983.00
2,358,324.17
13,012,406.94
4,569,351.75
91,058,123.89
79,844,539.70
96,410,730.51
121,870,963.03
201,374,244.34
208,643,178.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
776,933.00
2,274,169.67
12,020,331.44
959,822.35
40,696,245.28
33,588,611.30
96,410,730.51
121,870,963.03
149,904,240.23
158,693,566.35

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่งอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.30 - 1.40 ต่อปี
เงิ นฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวันมียอดเครดิ ต ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาสัญญาโอนเงินอัตโนมัติจาก
บัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันในกรณี เบิกเงินเกินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)
6. เงินลงทุนชั่ วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กองทุนส่ วนบุคคล
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
248,694,247.93
248,694,247.93

246,970,502.42
246,970,502.42

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 17 รายการรายได้(ค่าใช้จ่าย) จากเงินลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนส่ วนบุคคลสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561 และ 2560 บันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,052,462.41
2,286,642.32
3,982,628.10
122,435.07
(6,506,258.26)
375,991.85
(148,116.37)
(226,428.53)
(1,619,284.12)
2,558,640.71

รายได้จากเงินลงทุน
กาไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น
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
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
4,399,346.50
6,941,486.00
81,113,135.17
79,043,321.35
85,512,481.67
85,984,807.35

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
4,399,346.50
6,941,486.00
57,448,362.38
58,160,935.44
61,847,708.88
65,102,421.44

(10,757,306.50)
(1,202,369.65)
(11,959,676.15)
73,552,805.52

(10,211,666.47)
(545,640.03)
(10,757,306.50)
75,227,500.85

(9,059,688.35)
(1,313,498.35)
(10,373,186.70)
51,474,522.18

(9,613,341.76)
553,653.41
(9,059,688.35)
56,042,733.09

6,758,438.16
8,366,566.08
834,938.19
7,821,020.96
1,223,178.92
954,408.12
25,958,550.43
99,511,355.95

6,471,698.35
5,677,786.59
7,285,671.51
4,696,969.43
867,373.39
4,247,442.18
29,246,941.45
104,474,442.30

7,115,106.51
522,757.00
7,821,020.96
1,223,178.92
1,281,201.78
17,963,265.17
69,437,787.35

4,636,181.76
6,971,948.01
4,696,969.43
867,373.39
1,483,703.71
18,656,176.30
74,698,909.39

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 18 ลู กหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระ ได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม

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

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
39,868,544.33
25,610,199.29
6,271,050.60
4,668,183.12
9,094,504.33
85,512,481.67

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
26,608,237.84
33,157,188.09
18,518,510.74
17,214,621.58
4,666,597.40
4,391,663.53
4,389,478.08
3,622,389.02
7,664,884.82
6,716,559.22
61,847,708.88
65,102,421.44

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
42,574,364.62
25,584,810.57
5,505,459.87
4,348,182.07
7,971,990.22
85,984,807.35

8. รายได้ ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ ประกอบด้วย
บาท

รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ภาระเสี่ ยงค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์สาหรับผูป้ ่ วย
ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสู งค้างรับ
รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่น
รวมรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือยกมา
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ยอดคงเหลือยกไป
รวมรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
67,590,537.85
31,541,880.26

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
67,590,537.85
31,541,880.26

93,189,901.03
4,975,906.25
165,756,345.13

88,514,612.41
6,103,446.25
126,159,938.92

93,189,901.03
4,975,906.25
165,756,345.13

88,514,612.41
6,103,446.25
126,159,938.92

(12,104,725.90)
(12,104,725.90)
153,651,619.23

(2,420,945.18)
(9,683,780.72)
(12,104,725.90)
114,055,213.02

(12,104,725.90)
(12,104,725.90)
153,651,619.23

(2,420,945.18)
(9,683,780.72)
(12,104,725.90)
114,055,213.02

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 19 9. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
บาท

ยา
วัสดุทางการแพทย์
วัสดุทวั่ ไป
น้ ายาห้องปฏิบตั ิการ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
9,740,112.11
10,998,115.20
2,394,919.70
2,422,193.88
3,612,153.43
3,849,333.47
3,924,915.83
4,371,474.04
19,672,101.07
21,641,116.59

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
9,740,112.11
10,998,115.20
2,394,919.70
2,422,193.88
190,874.97
262,221.76
12,325,906.78
13,682,530.84

10. เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากธนาคาร ประเภท
ประจา 3 - 12 เดือน และออมทรัพย์ จานวนเงินรวม 41.24 ล้านบาท และ 41.15 ล้านบาท ตามลาดับ และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงินรวม 30.72 ล้านบาท และ 30.65 ล้านบาท ตามลาดับ ค้ าประกันการชาระหนี้
ตามสัญญาเบิกเกินบัญชี ของธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.1 - 1.5 ต่อปี โดยสามารถ
เบิกถอนดอกเบี้ยเงินฝากได้
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชาระแล้ว (บาท)
ชื่อบริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จากัด

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

วิธีราคาทุน (บาท)

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2561

ธันวาคม 2560

12,500,000.00

12,500,000.00

99.99

99.99

12,499,850.00

12,499,850.00

100,000,000.00 100,000,000.00

97.14

97.14

97,139,500.20

97,139,500.20

มีนาคม 2561 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2561

ธันวาคม 2560

2. บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซี ย จากัด
3. บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุรกิจแห่ งเอเซี ย จากัด
4. บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
แห่งเอเซี ย จากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10,000,000.00

10,000,000.00

99.99

99.99

9,999,300.00

9,999,300.00

1,400,000.00

1,400,000.00

99.99

99.99

1,399,800.00

1,399,800.00

121,038,450.20

121,038,450.20

(1,020,000.00)

(1,020,000.00)

120,018,450.20

120,018,450.20

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 20 12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
40,731,684.41
226,818,557.66
ขายระหว่างงวด
(40,731,684.41)
(39,818,557.66)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
187,000,000.00
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(913,126.75)
(57,375,806.63)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(1,771,971.60)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่ วนที่ขายและตัดจาหน่าย
913,126.75
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(59,147,778.23)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
39,818,557.66
169,442,751.03
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
127,852,221.77
บริ ษทั ได้ให้เช่าที่ดินแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่ามีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน
2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และคิดค่าเช่าเดือนละ 0.20 ล้านบาท
บริ ษ ทั ได้ให้เช่ าอาคารแก่ บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยท าสัญญาระยะเวลา 2 ปี 3 เดื อน และคิ ดค่า เช่ า
สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จานวนเงิน 1.67 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดั ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้เช่าแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ขายที่ดินที่มีไว้ให้เช่ าบางส่ วนประกอบด้วยที่ดินเนื้ อที่ 2,360.10
ตารางวา มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ขาย 39.82 ล้านบาท โดยขายให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งตามที่ได้รับ
อนุ มตั ิจากที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ในราคาขายจานวนเงิ น
102.66 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายที่ดินจานวนเงิน 5.02 ล้านบาท รวมมูลค่าขายสุ ทธิ 97.64 ล้านบาท ทาให้
บริ ษทั มีกาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวจานวนเงิน 57.83 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน(อาคารที่มีไว้ให้เช่ า) ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการมีมูลค่าตลาดจากผูป้ ระเมินราคาอิสระเท่ากับ 151 ล้านบาท

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 21 13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,906,431,481.18 1,585,820,375.22
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
42,626,307.55
36,466,556.34
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
1,949,057,788.73 1,622,286,931.56
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(701,850,790.60)
(569,362,307.94)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(22,180,837.47)
(18,228,227.25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(724,031,628.07)
(587,590,535.19)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,204,580,690.58 1,016,458,067.28
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
1,225,026,160.66 1,034,696,396.37
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2561 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมีเ ครื ่ อ งมื อ แพทย์
เครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ และยานพาหนะอยู่ภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ น โดยมีราคาตามบัญชี ใน
งบการเงินรวมจานวนเงิน 113.04 ล้านบาท และ 117.58 ล้านบาท ตามลาดับ และในงบการเงินเฉพาะ
กิ จการจานวนเงิ น 85.64 ล้านบาท และ 89.79 ล้านบาท ตามลาดับ
ที่ ดินบางส่ วนที่ ติดกับ ถนนลาดพร้ า วของโฉนดที่ ดินเลขที่ 28794 และ 28795 เนื้ อที่ ดินรวม 23.9
ตารางวา และสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกันสาดโครงเหล็ก และโถงบันได ป้ าย รั้วและ
พื้นลานคอนกรี ตภายนอกอาคาร (ไม่มีส่วนเวนคืนใดที่กระทบกับตัวอาคารสถานพยาบาล) จะถูกเวนคืนใน
ท้องที่ เขตวังทองหลาง เพื่อก่ อสร้ างโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลื อง ช่ วงลาดพร้ า ว-สาโรง และเมื่อวันที่
9 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้รับเงินทดแทนการเวนคืนที่ดินจากการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย
แล้วเป็ นจานวนเงิน 7.26 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาอุทธรณ์จานวนเงินทดแทนที่
ได้รับจากการเวนคืนที่ดินดังกล่าว

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 22 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 2561
ธันวาคม 2560
15,789,473.69
15,789,473.69
8,910,416.47
8,910,416.47
51,157.90
51,157.90
24,751,048.06
24,751,048.06
(5,810,070.45)
(6,187,129.53)
18,940,977.61
18,563,918.53

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ตัดจาหน่ายสิ ทธิ การเช่ าที่ดิน
จานวนเงิน 0.38 ล้านบาท และ 0.37 ล้านบาท ตามลาดับ และบันทึกค่าเช่าจ่ายจานวนเงิน 0.42 ล้านบาท เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 ได้ทาข้อตกลงใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการเช่าจากเดิม 20 ปี เป็ น 30
ปี ซึ่ งระยะเวลาที่เพิ่ม 10 ปี นั้น บริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าสิ ทธิ การเช่าที่ดินดังกล่าวเพิ่มอีกจานวนเงิ น
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 ระยะเวลาเช่า 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2589 มีกาหนด
ชาระค่าตอบแทนให้ใช้ทางที่ดินรวมปี ละ 17,052.63 บาท

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 23 15. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
55,666,881.52
25,896,298.03
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิม่ ระหว่างงวด
842,743.31
ขายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด
(15,550.33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
56,494,074.50
25,896,298.03
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(12,596,468.85)
(8,162,402.97)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(900,402.03)
(647,407.44)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(13,496,870.88)
(8,809,810.41)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
43,070,412.67
17,733,895.06
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
42,997,203.62
17,086,487.62
16. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
บาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
33,579,130.10
33,249,413.87
(3,812,033.28)
(3,710,871.49)
29,767,096.82
29,538,542.38

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
36,774,205.70
36,439,540.99
(6,989,984.30)
(8,159,856.54)
29,784,221.40
28,279,684.45

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 24 การเปลี่ยนแปลงสาหรับ งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวม

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561

4,232,882.85
24,031,470.05
8,657,693.53
4,487,223.98
41,409,270.41

262,699.67
(132,541.07)
196,724.57
(1,167,039.18)
(840,156.01)

-

4,495,582.52
23,898,928.98
8,854,418.10
3,320,184.80
40,569,114.40

8,483,867.60
3,386,860.43
11,870,728.03

(232,541.20)
1,301,251.65
1,068,710.45

-

8,716,408.80
2,085,608.78
10,802,017.58

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวม

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561

4,232,882.85
24,031,470.05
8,175,188.09
36,439,540.99

262,699.67
(132,541.07)
204,506.11
334,664.71

-

4,495,582.52
23,898,928.98
8,379,694.20
36,774,205.70

4,772,996.11
3,386,860.43
8,159,856.54

(131,379.41)
1,301,251.65
1,169,872.24

-

4,904,375.52
2,085,608.78
6,989,984.30

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 25 17. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่มีหลักประกัน (*)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงิน
วงเงิน (ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
ส่ วนที่มีหลักประกัน (*)

1,591,620.04
1,591,620.04

26,318,894.41
1,000,000.00
27,318,894.41

15
40

15
40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
1,591,620.04
1,591,620.04

15
30

26,318,894.41
1,000,000.00
27,318,894.41

15
30

* ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารประเภทฝาก
ประจา 3 เดือนของบริ ษทั จานวนเงิน 30 ล้านบาท (หมายเหตุ 10) และของบริ ษทั ย่อยจานวนเงิน 10 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้ค้ าประกันบวกด้วยอัตราร้อยละ 0.75 (ศูนย์จุดเจ็ดห้า) ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นในรู ป ตัว๋ สัญญาใช้เงิ นกับ ธนาคารพาณิ ชย์ใ น
ประเทศแห่งหนึ่ง จานวนเงิน 1 ล้านบาท อายุตวั๋ สัญญาใช้เงิน 1 เดือน ชาระคืนในเดือนมกราคม 2561 แล้ว
18. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้าค่ารักษาพยาบาล
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลส่งต่อค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้ อหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ค่าหุ ้นทุนซื้ อคืน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้ อื่น
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
58,302,934.64
57,991,287.74

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
48,552,440.96
48,543,671.41

5,262,915.00
25,202,477.82
33,522,565.11
33,711,395.18
10,251,198.91
32,217,071.23
8,591,054.45
942,631.87
149,701,309.57
208,004,244.21

5,262,915.00
25,202,477.82
33,522,565.11
33,928,246.64
10,251,198.91
27,321,193.54
8,591,054.45
169,072.95
144,248,724.42
192,801,165.38

5,447,815.00
24,706,687.78
46,606,470.88
37,934,861.61
3,428,312.22
31,672,074.16
1,064,917.55
150,861,139.20
208,852,426.94

5,447,815.00
24,706,687.78
46,606,470.88
38,740,581.32
3,428,312.22
28,861,383.17
217,957.40
148,009,207.77
196,552,879.18
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560

ไม่เกิน 1 ปี
จานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย

29,828,711.00
(3,155,184.89)
26,673,526.11

30,275,879.60
(3,458,973.28)
26,816,906.32

23,592,827.00
(2,201,617.28)
21,391,209.72

24,039,995.60
(2,451,437.02)
21,588,558.58

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
จานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย

62,931,941.82
(3,357,600.89)
59,574,340.93

69,638,626.90
(4,020,772.40)
65,617,854.50

41,105,747.82
(1,826,289.96)
39,279,457.86

46,253,461.90
(2,271,481.01)
43,981,980.89

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าการเงิน
กับบริ ษทั ในประเทศหลายแห่ ง เพื่อเช่าเครื่ องมือแพทย์และเครื่ องมือห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จานวน
24 สัญญา และมีสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่าซื้ อยานพาหนะจานวน 4 สัญญา โดยมีจานวนเงินการผ่อนชาระ
60 งวด งวดละเท่า ๆ กันทุกเดือน โดยกรรมสิ ท ธิ์ ในทรัพย์สินที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าซื้ อนี้ จะโอนเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ต่อเมื่อบริ ษทั ได้ชาระเงินงวดสุ ดท้ายแล้ว
20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงิน 300 ล้านบาท
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
78,780,000.00
(33,830,000.00)
44,950,000.00

88,800,000.00
(28,720,000.00)
60,080,000.00
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สองแห่ง 3 วงเงิน เป็ นจานวนเงินรวม 300 ล้านบาท ประกอบด้วย
วงเงินที่ 1 และ 2 จานวนเงิน 200 ล้านบาท อายุสัญญา 6 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี
สาหรับเดือนที่ 1-12 และสาหรับระยะเวลาที่เหลือ (เดือนที่ 13-72) คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-2.5 ต่อปี
ปลอดชาระเงินต้น 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาโดยกาหนดงวดชาระคืนเงินต้นรวมเดือนละ 3.34
ล้านบาท บริ ษทั ต้องดารงสัดส่ วน IBDE (Interest Bearing Debt to Total Equity) ไว้ ณ ทุกสิ้ นงวดปี บัญชี
ไม่เกิน 1.00 เท่า
และวงเงินที่ 3 จานวนเงิน 100 ล้านบาท อายุสัญญา 5 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี
สาหรับเดือนที่ 1-24 อัตราร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี สาหรับเดือนที่ 25-36 และสาหรับระยะเวลาที่เหลื อ
(เดือนที่ 37-60) คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี ปลอดชาระเงินต้น 12 เดือน นับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาโดยกาหนดงวดชาระคื นเงิ นต้นรวมเดื อนละ 2.00 ล้านบาท บริ ษทั ต้องดารงสัดส่ วน IBDE
(Interest Bearing Debt to Total Equity) ไว้ ณ ทุกสิ้ นงวดปี บัญชีไม่เกิน 1.00 เท่า
21. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ย
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
46,587,638.67
44,526,095.00
(6,178,035.87)
(268,990.00)
1,428,348.77
8,239,579.54
47,746,997.44
46,587,638.67

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ ในกาไรขาดทุน:สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560
งบการเงินรวม
ต้นทุนการบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ดอกเบี้ยภาระผูกพัน
รวม

2561

2560

706,201.11
184,647.59
232,794.41
1,123,643.11
304,705.66
1,428,348.77

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560
40,875,940.45
40,751,777.00
(6,178,900.55)
(268,990.00)
1,291,520.55
6,303,064.00
41,898,471.00
40,875,940.45

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
699,639.42
124,691.56
206,355.42
1,030,686.40
260,834.15
1,291,520.55

779,290.28
180,529.06
156,752.69
1,116,572.03
459,193.96
1,575,765.99
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ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทครั้ งที่ 2/2561 เมื่ อวันที่ 12 มี นาคม 2561 ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิโครงการการซื้ อหุ ้นคืน เพื่อบริ หารการเงิ นสาหรับสภาพคล่องส่ วนเกิ น
จานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ น้ (มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 4 ของหุ ้นที่จาหน่ายทั้งหมด และ
มีวงเงิ นสู งสุ ดไม่เกิ น 200.00 ล้านบาท โดยจะดาเนิ นการซื้ อหุ ้นในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 และมี กาหนดระยะเวลาจาหน่ ายหุ ้นซื้ อคื นได้ภายหลัง 6
เดื อน นับแต่การซื้ อหุ ้นคื นแล้วเสร็ จแต่ตอ้ งไม่ เกิ น 3 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มี หุ้นสามัญที่ ซ้ื อคื นโดย
บริ ษทั เป็ นจานวน 5,192,200 หุ ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.69 ของหุ ้นที่จาหน่าย
ทั้งหมด มูลค่ารวมของหุ น้ ทุนซื้ อคืนเป็ นจานวนเงิน 36.34 ล้านบาท
ตามจดหมายของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ กลต.ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ ยวกับการซื้ อหุ ้นคืนว่าบริ ษทั มหาชนจากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่เกิ น
วงเงิ นกาไรสะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกาไรสะสมไว้เป็ นเงิ นสารองเท่ากับจานวนเงิ นที่ได้จ่ายซื้ อหุ ้นคืน
จนกว่าจะมี การจาหน่ ายหุ ้นซื้ อคื นไว้หมด หรื อลดทุ นที่ชาระแล้วโดยวิธีตดั หุ ้นทุนซื้ อคื นที่ จาหน่ ายไม่หมด
แล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสะสมเป็ นสารองสาหรับหุ น้ ซื้ อคืนเต็มจานวนแล้ว
23. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ
2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

16,062,301.37

6,454,458.91

16,020,079.34

5,842,449.89

(228,554.44)
15,833,746.93

70,484.16
6,524,943.07

(1,504,536.95)
14,515,542.39

(606,925.49)
5,235,524.40

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง มีผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่ยงั
ไม่ได้ใช้เป็ นจานวนเงินประมาณ 20.36 ล้านบาท และ 19.65 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากผลขาดทุนทางภาษีดงั กล่าว เนื่ องจากยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาการใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้เมื่อเทียบกับประมาณการของบริ ษทั
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กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรั บงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
(ไม่รวมกาไรเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างงวด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560
งบการเงินรวม
กาไรสาหรับงวดส่ วนที่เป็ นส่ วนผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม (หุ้น)
หัก หุ้นสามัญซื้ อคืน (หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม (หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
69,831,919.76
32,124,816.26
0.09
0.04

2561
75,392,938.64
0.10

2560
47,154,506.74
0.06

750,000,000
(5,192,200)
744,807,800

750,000,000
750,000,000

750,000,000
(5,192,200)
744,807,800

750,000,000
750,000,000

749,775,439

750,000,000

749,775,439

750,000,000

25. 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 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
ที่ได้จากการ ประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
นับแต่วนั ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ**
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
การส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามข้อง 5.1 ไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
** ในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มจะได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุน
ประจาปี ที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาไรที่ เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลมี กาหนดเวลา
ไม่เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น

* สิ ทธิ ประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1506(4)/2547 (ข้อ 5.) ครบกาหนด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
26.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์สาม
แห่ งในวงเงิน 13.92 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของ
บริ ษทั จานวนเงิน 13.09 ล้านบาท และของบริ ษทั ย่อยจานวนเงิน 0.83 ล้านบาท
26.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริ หารจัดการให้แก่บริ ษทั ย่อย 2 แห่ง
บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการธุ รกิจแห่ งเอเซี ย จากัด
26.2.1 สัญญาจ้างบริ การจัดการธุ รกิ จโรงพยาบาล อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยคิดในอัตราเดือนละ 2.80 ล้านบาทและค่าบริ การในอัตราร้อยละ
20 ของยอดเงิ นส่ วนเกิ นระหว่างประมาณการรายได้ประจาปี ที่ บริ ษทั ได้รับจากสานักงาน
ประกันสังคมและตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้รับโอนงานบริ หารจัดการ
ด้า นเวชสถิ ติ แ ละการจัด ท ารายงานที่ เ กี่ ย วกับ การให้ บ ริ การทางการแพทย์ข องผู ้ป่ วย
ประกันสังคมตลอดทั้งงานที่เกี่ ยวเนื่ องกับงานดังกล่าว จึ งตกลงแก้ไขอัตราค่าจ้างใหม่เป็ น
อัตราเดือนละ 2.00 ล้านบาท
บริ ษทั ศูนย์ห้องปฏิ บตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์แห่ งเอเซี ย จากัด
26.2.2 สั ญ ญาจ้า งบริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ “สิ่ ง ส่ ง ตรวจ” (Specimen) เพื่ อ ตรวจวิ เ คราะห์ ท าง
ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์ อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2563 ในอัตราค่าบริ การเดือนละ 0.50 ล้านบาท
26.2.3 สั ญ ญาแบ่ ง ผลตอบแทนรายได้ จากการให้ บ ริ การตรวจวิ เ คราะห์ ท างการแพทย์ข อง
โรงพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ โดยตกลงให้ความร่ วมมื อกับโรงพยาบาล
ดาเนิ นการตามสัญญานี้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของโรงพยาบาล
อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยคานวณจาก
จานวนการตรวจ คิดตามส่ วนแบ่งระหว่างโรงพยาบาลกับบริ ษทั ย่อยในอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
26.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาจ้างบริ หารจัดการกับผูบ้ ริ หารสองท่าน มีระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 สิ งหาคม 2563 และ 5 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตราผลตอบแทน 0.87 ล้านบาท
ต่อเดื อนและเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สัญญาจ้างบริ หารจัดการกับผูบ้ ริ หารลดลงหนึ่ งท่านทาให้
อัตราผลตอบแทนลดลง 0.44 ล้า นบาทต่อเดื อน และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาจ้าง
บริ หารจัดการกับผูบ้ ริ หารสามท่าน มีระยะเวลา 1 ปี ในอัตราผลตอบแทน 0.34 ล้านบาทต่อเดื อน
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26.4.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าอาคารสานักงานกับบุคคลอื่น กาหนดระยะเวลาเช่ า
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2562
26.4.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลอื่น
- กาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2586 มูลค่าตามสัญญา
คงเหลือจานวนเงิน 13.00 ล้านบาท
- กาหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าตามสัญญา
คงเหลือจานวนเงิน 7.02 ล้านบาท (รวมสัญญา 3 ฉบับ)
- กาหนดระยะเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มูลค่า
ตามสัญญาคงเหลือจานวนเงิน 12.80 ล้านบาท
26.4.3 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ายานพาหนะกับบริ ษทั ในประเทศ 3 แห่ ง จานวน
12 สัญญา ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยชาระค่าเช่าในอัตราเดือนละ 0.21 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าในอนาคต ดังนี้
สัญญา
- สัญญาเช่าอาคารสานักงาน
- สัญญาเช่าที่ดิน
- สัญญาเช่ายานพาหนะ
รวม

สัญญา
- สัญญาเช่าอาคารสานักงาน
- สัญญาเช่าที่ดิน
รวม

ไม่เกิน 1 ปี
360,000.00
5,809,773.68
1,963,600.00
8,133,373.68

บาท
งบการเงินรวม
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
210,000.00
15,335,594.72
1,945,400.00
17,490,994.72

มากกว่า 5 ปี
11,680,481.54
11,680,481.54

ไม่เกิน 1 ปี
360,000.00
5,809,773.68
6,169,773.68

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
210,000.00
15,335,594.72
15,545,594.72

มากกว่า 5 ปี
11,680,481.54
11,680,481.54

26.5 บริ ษทั มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร โดยบริ ษทั มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาจานวนเงิน 9.01 ล้านบาท
27. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้วิธี
ราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
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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 ข้อมูล ราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา
ตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที่ไ ม่ส ามารถสัง เกตได้ เช่น ข้อ มูล เกี่ย วกับ กระแสเงิน ในอนาคตที่กิจ การ
ประมาณขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับที่ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
- กองทุนส่ วนบุคคล

107,240,816.00

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

141,453,431.93

-

รวม

248,694,247.93

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คานวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย
28. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิจหลักใน 2 ส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานตามชนิ ดของบริ การในเขต
ภูมิศาสตร์ เดียว คือ ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
ประเภทส่ วนงาน
ลักษณะของบริ การตามส่ วนงาน
ส่ วนงานโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลในเครื อประกันสังคม
ส่ ว นงานบริ ก ารตรวจวิ เคราะห์ ใ น
- บริ การวิจยั และตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยทางด้าน
ห้องปฏิบตั ิการและงานวิจยั
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร อาหารและยา
ทดสอบประสิ ทธิภาพและวิเคราะห์สารตกค้างวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ตรวจและรับรองคุณภาพฟาร์ม
ทางการเกษตร
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ซึ่ งก็คือกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
ผลกาไรหรื อขาดทุนของส่ วนงานดาเนิ นงานซึ่ งเป็ นเกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการ
ดาเนินงานในงบการเงิน
รายละเอียดข้อมู ลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานดาเนิ นงานสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนงานโรงพยาบาล

ส่ วนงานบริ การวิจยั

รวม

2561

2560

2561

2560

2561

2560

รายได้

340,346,614.79

308,969,340.94

37,462,573.28

32,388,085.15

377,809,188.07

341,357,426.09

ต้นทุน

255,381,140.24

231,550,596.24

19,723,620.05

15,602,037.25

275,104,760.29

247,152,633.49

84,965,474.55

77,418,744.70

17,738,953.23

16,786,047.90

102,704,427.78

94,204,792.60

รายได้อื่น

59,045,247.22

14,096,348.14

ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร

54,873,282.37

44,944,777.32

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

13,746,074.82

8,657,989.75

ต้นทุนทางการเงิน

1,894,850.12

959,267.79

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15,833,746.93

6,524,943.07

กาไรสาหรับงวด

75,401,720.76

47,214,162.81

1,166,770,362.49

755,325,043.48

58,255,798.17

228,081,105.13

1,225,026,160.66

983,406,148.61

18,563,918.53

20,483,543.52

20,287,170.88

15,827,268.11

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนส่ วนกลาง

22,710,032.74

20,640,545.93

รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

42,997,203.62

36,467,814.04

กาไรขั้นต้น

สิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 มีนาคม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง

1,016,663,298.91

627,205,039.58

150,107,063.58

128,120,003.90

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

18,563,918.53
-

20,483,543.52
-

20,287,170.88

15,827,268.11

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
- 34 29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 29/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการกาไรสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนวงเงินรวม 150.00
ล้านบาท ให้กบั หุ ้นสามัญจานวน 750,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จานวนเงิน 75.00 ล้านบาท (คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท จานวน 750,000,000 หุ ้น) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
คงเหลือเงินปั นผลจ่ายในวงเงิน 75.00 ล้านบาท เป็ นจานวนเงิน 74.05 ล้านบาท โดยจ่ายในอัตราหุ ้นละ 0.10
บาท ให้กบั หุ ้นสามัญของบริ ษทั จานวน 740,479,200 หุ ้น (คานวณโดยนาหุ ้นจานวน 750,000,000 หุ ้น หัก
ด้วยจานวนหุ ้นซื้ อคืนนับจนถึงวันกาหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล) โดย
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซี ย จากัด
ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น มี ม ติ อนุ ม ัติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ นปั นผลจากก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2560 ส าหรั บหุ ้นสามัญ จ านวน
10,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท เป็ นจานวนเงิ น 4.00 ล้านบาท และได้มีการจัดสรรสารองตาม
กฎหมายเป็ นจานวนเงิน 265,822.93 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศูนย์บริ หารจัดการแห่งเอเซี ย จากัด
ตามรายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
ที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น มี มติ อนุ ม ตั ิ ใ ห้จ่ายเงิ นปั นผลจากก าไรสุ ทธิ ประจาปี 2560 ส าหรับหุ ้นสามัญ จานวน
1,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 6.00 บาท เป็ นจานวนเงิน 6.00 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
18 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์เอเซี ย จากัด
ตามรายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ย่อย ครั้ งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2560 สาหรับหุ ้นสามัญ จานวน 140,000
หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 120.00 บาท เป็ นจ านวนเงิ น 16.80 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ ายเงิ นปั นผลในวันที่
18 พฤษภาคม 2561
30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

