บริ ษทั โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อของบริ ษทั โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 13 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม
หมายเหตุ
2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย: พันบาท)
31 กรกฎาคม
2559
(ตรวจสอบแล้ว)

3
4
2, 5

141,482
549,799
117,815
33,219
994
843,309

106,245
469,428
103,653
32,312
2,497
714,135

6
7
8

135,700
570,441
5,843
12,756
120
724,860
1,568,169

135,700
551,727
6,376
12,441
332
706,576
1,420,711

บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม
หมายเหตุ
2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

9
2

ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หน่ วย: พันบาท)
31 กรกฎาคม
2559
(ตรวจสอบแล้ว)

176,930
65,261
45,403
1,088
288,682

134,115
63,360
28,539
984
226,998

48,275
523
48,798
337,480

46,285
523
46,808
273,806

180,000

180,000

180,000
20,538

180,000
20,538

18,000
1,012,151
1,230,689
1,568,169

18,000
928,367
1,146,905
1,420,711

-

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
(หน่ วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
31 ตุลาคม
31 ตุลาคม
หมายเหตุ
2559
2558
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้คา่ รักษาพยาบาล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บงวด
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

499,125
6,483
505,608

464,990
7,170
472,160

356,791
44,381
401,172
104,436
(20,652)
83,784

331,352
40,742
372,094
100,066
(19,810)
80,256

-

-

83,784

80,256

0.47

0.45

180,000

180,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย: พันบาท)
31 ตุลาคม
2558

104,436

100,066

23,121
23
2,212
(371)
(3,090)

22,792
(288)
1,979
(12)
(587)
(4,503)

126,331

119,447

(13,369)
(907)
1,503
212

(594)
(1,718)
1,457
-

9,402
1,901
104
(222)
124,955
(4,103)
120,852

7,690
4,330
(29)
130,583
(3,710)
126,873

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม
2559

(หน่ วย: พันบาท)
31 ตุลาคม
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นงวด

2,274
(80,000)
(7,889)
(85,615)

4,126
(215,600)
119,900
(16,108)
48
(107,634)

35,237
106,245
141,482

19,239
87,299
106,538

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้คา่ ซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้ างเพิม่ ขึ้น

33,413

13,008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งเป็ นบริ ษทั มหาชนและมีภูมิลาเนาใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิ จหลักในการประกอบกิ จการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นระหว่า งกาลนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษ ทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษัท ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง และฉบับใหม่ รวมถึงแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรั บปรุ งถ้อยค าและค าศัพท์ การตี ความและการให้ แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี ก ับผูใ้ ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั ฯ

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ จัด ท าขึ้ น โดยใช้น โยบายการบัญ ชี แ ละวิ ธี ก ารค านวณเช่ น เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ น
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
2.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่าเช่ารับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์จ่าย (แพทย์ที่
เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หาร)
ค่าสวัสดิการจ่าย

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
จ่ายในอัตราเดียวกับแพทย์อื่น ๆ ในโรงพยาบาล
บริ ษทั ฯมีระเบียบการให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่กรรมการ
และคู่สมรส บุตรธิ ดา ตลอดจนบิดามารดาของกรรมการภายใน
วงเงินที่กาหนดไว้ต่อปี สวัสดิการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
การส่ งตรวจข้างนอก และอุปกรณ์พิเศษ
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ตุลาคม
2559
2558

รายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่าเช่ารับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์จ่าย (แพทย์ที่เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หาร)
ค่าสวัสดิการจ่าย

18
75
2,873
1,267

110
75
2,665
649

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 31 กรกฎาคม 2559
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ตุลาคม 2559 31 กรกฎาคม 2559
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ าย - บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (แพทย์ที่เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หาร)
รวมค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

18
18

13
13

83
83

83
83

977
977

953
953

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
3.

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ตุลาคม
2559
2558
7,039
6,755
414
384
7,453
7,139

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)
31 ตุลาคม 2559 31 กรกฎาคม 2559
5,632
8,483
135,850
97,762
141,482
106,245

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.48 ต่อปี (31 กรกฎาคม
2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี )
3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

เงินลงทุนชั่ วคราว

เงินลงทุน
31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม
2559
2559
เงินฝากประจากับสถาบันการเงิน
เงินฝากประจากับสถาบันการเงิน
(9 - 12 เดือน)
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส
ราคาทุน
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

430,300
430,300

380,300
380,300

115,950

85,950

3,549
119,499
549,799

3,178
89,128
469,428

(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม
2559
2559

1.30 - 1.85

1.30 - 2.30

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
31 ตุลาคม 2559
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
31 กรกฎาคม 2559

4

6

12
2
18

7
13

68,840

59,948

40,590
1,371
1,630
2,239
114,670
(3,485)
111,185
111,203

35,620
1,620
2,042
1,821
101,051
(3,462)
97,589
97,602

83
4,694
1,835
6,612
117,815

83
4,949
1,019
6,051
103,653

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.95 ถึง 2.25 ต่อปี
(31 กรกฎาคม 2559: ร้อยละ 1.95 ถึง 2.25 ต่อปี )

7.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
สรุ ปได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2559
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

8.

(หน่วย: พันบาท)
551,727
41,302
(22,588)
570,441

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เป็ นคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2559
6,376
(533)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
5,843
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

9.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
31 ตุลาคม 2559 31 กรกฎาคม 2559
87,513
80,740
13,540
12,198
47,898
14,485
27,979
26,692
176,930
134,115
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ ย
ทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ตุลาคม
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

20,967

20,123

(315)
20,652

(313)
19,810

11. ข้ อมูลส่ วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พยากร
ให้ ก ับ ส่ ว นงานและประเมิ น ผลการด าเนิ นงานของส่ ว นงาน ทั้ง นี้ ผูม้ ี อานาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการ
ดาเนินงานของบริ ษทั คือคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่ รายงานเพี ยงส่ วนงานเดี ยว คื อ การประกอบกิ จการ
โรงพยาบาล และดาเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ใน
การวัดกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานในงบการเงิ น ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และ
สิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดาเนิ นงานและตามเขตภูมิศาสตร์
แล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
12.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สัญญาเช่ามี
ระยะเวลา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2531 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่ งในเดือนเมษายน 2549 ผูใ้ ห้
เช่าได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อครบกาหนดเวลาเช่าตามสัญญาแล้ว
บริ ษทั ฯมีสิทธิ ขอต่อสัญญาได้อีกครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยบริ ษทั ฯต้องแจ้งความประสงค์ต่อสภากาชาด
ไทยก่อนครบกาหนดสัญญาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
บริ ษทั ฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

31 ตุลาคม 2559

(หน่วย: ล้านบาท)
31 กรกฎาคม 2559

1.7
1.7

1.7
2.2

12.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำบริ กำรดังนี้

จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

31 ตุลาคม 2559

(หน่วย: ล้านบาท)
31 กรกฎาคม 2559

4.0
0.2

8.2
0.6

12.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนจานวนเงิ นประมาณ 46.2 ล้านบาท (31
กรกฎาคม 2559: 36.7 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อเครื่ องมือทางการแพทย์
12.4 การคา้ ประกัน
ก. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสัญญาวงเงินเบิกเกิ นบัญชี กบั ธนาคารพาณิ ชย์จานวน 21.5 ล้านบาท
(31 กรกฎาคม 2559: 21.5 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ และวงเงินสาหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้น
กับธนาคารพาณิ ชย์จานวน 10 ล้านบาท (31 กรกฎาคม 2559: 10 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยกรรมการของ
บริ ษทั ฯพร้อมที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ข. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ น
จานวน 5.2 ล้านบาท (31 กรกฎาคม 2559: 5.2 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ า
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. คดีฟ้องร้ อง
13.1 ในเดือนสิ งหาคม 2553 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องเป็ นจาเลยร่ วมกับโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ ง รวมทั้งแพทย์ผทู ้ าการ
รักษาพยาบาลของทั้งสองโรงพยาบาล (รวมจาเลยทั้งหมด 5 ราย) ให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสี ยหายจานวนเงิ น
ประมาณ 31.2 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ยร้ อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น โจทก์
กล่ า วอ้า งว่า แพทย์ผูท้ าการรั ก ษาพยาบาลร่ ว มกัน ท าละเมิ ด อัน เนื่ อ งมาจากการรั ก ษาพยาบาล โดย
โรงพยาบาลในฐานะเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจสถานพยาบาล และเป็ นนายจ้างต้องร่ วมรับผิดกับแพทย์ผทู ้ าการ
รักษาพยาบาล ทั้งนี้บริ ษทั ฯและแพทย์ผทู ้ าการรักษาของบริ ษทั ฯเห็นว่ามิได้กระทาผิดตามฟ้ อง และโจทก์ก็
มิได้รับความเสี ยหายจริ งตามฟ้ อง จึงได้มีการพิจารณายืน่ คาให้การต่อสู ้คดี
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 โจทก์ได้ยนื่ คาร้องขอแก้ไขคาฟ้ องโดยลดจานวนค่าเสี ยหายลงเหลือ 15 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น
เมื่ อ วัน ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2554 ศาลชั้น ต้น มี ค าพิ พ ากษาให้ ย กฟ้ องโจทก์ และโจทก์ ไ ด้ยื่ น อุ ท ธรณ์
คาพิพากษาศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้ องโจทก์
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โจทก์ยื่นคาร้องขออนุ ญาตฎีกาและยื่นฏีกาต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอฟั ง
คาสัง่ ศาลฎีกาว่าจะอนุญาตรับฏีกาของโจทก์หรื อไม่
13.2 ในเดื อนตุลาคม 2555 บริ ษทั ฯและทันตแพทย์ผูท้ าการรั กษาได้ถูกฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายในคดี ที่บริ ษทั ฯ
ให้บริ การรักษาพยาบาล เป็ นจานวนเงินประมาณ 155.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจาก
วันฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและทันตแพทย์ผทู ้ าการรักษาพยาบาล เห็นว่ามิได้กระทาผิด
ตามฟ้ อง จึงได้มีการพิจารณายืน่ คาให้การต่อสู ้คดี
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาให้บริ ษทั ฯและทันตแพทย์ผทู ้ าการรักษา ชดใช้
ค่าเสี ยหายจานวนเงินประมาณ 3.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้อุทธรณ์คาพิพากษา และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษายกฟ้ องโจทก์
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โจทก์ยนื่ คาร้องขออนุญาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอการฟัง
คาสั่งศาลฎีกาว่าจะอนุญาตรับฎีกาของโจทก์หรื อไม่
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ลาดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
ตราสารหนี้

ระดับ 2

(หน่วย: พันบาท)
รวม

119.5

119.5

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยหรื อตลาดอื่น
ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
15. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับปี 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลทั้งสิ้ นประมาณ 117 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ฯจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559
16. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
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