บริ ษทั โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2559

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2559 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสาหรับ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์
จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
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: 10 มีนาคม 2559

บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
31 มกราคม
หมายเหตุ
2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3

148,252

เงินลงทุนชัว่ คราว

4

587,777

2, 5

99,490

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ

36,838

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน

6

35,700

อาคารและอุปกรณ์

7

346,781

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

8

7,217

เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน

14

20,600

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11
872,368

11,963
59
422,320
1,294,688

(หน่ วย: พันบาท)
31 กรกฎาคม
2558
(ตรวจสอบแล้ว)

87,299
451,117
98,201
29,733
2,436
668,786

155,600
353,275
8,270
20,600
11,279
62
549,086
1,217,872

บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
31 มกราคม
หมายเหตุ
2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น

9

163,735

ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย

2

57,538

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

27,302

(หน่ วย: พันบาท)
31 กรกฎาคม
2558
(ตรวจสอบแล้ว)

126,732
53,618
21,896
996

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

799
249,374

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

523
44,284
293,658

40,659
243,901

180,000

180,000

180,000
20,538

180,000
20,538

18,000
782,492
1,001,030
1,294,688

18,000
755,433
973,971
1,217,872

43,761

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

203,242

40,136
523

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2559
(หน่ วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
31 มกราคม
31 มกราคม
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

474,210
6,599
480,809

421,237
7,072
428,309

355,693
52,286
407,979
72,830
(14,427)
58,403

334,511
48,772
383,283
45,026
(8,877)
36,149

-

-

58,403

36,149

0.32

0.20

180,000

180,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2559
(หน่ วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
31 มกราคม
31 มกราคม
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

939,200
13,769
952,969

844,845
13,483
858,328

687,045
93,028
780,073
172,896
(34,237)
138,659

648,691
92,863
741,554
116,774
(23,124)
93,650

-

-

138,659

93,650

0.77

0.52

180,000

180,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2559
31 มกราคม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
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
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย: พันบาท)
31 มกราคม
2558

172,896

116,774

45,165
132
3,958
(28)
(1,060)
(8,288)

44,249
502
3,587
485
(200)
(7,836)

212,775

157,561

(674)
(7,105)
2,425
3

(11,056)
(3,666)
2,377
(3)

40,851
3,920
(197)
(333)
251,665
(29,515)
222,150

25,773
1,822
(52)
(322)
66
172,500
(22,343)
150,157

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )
บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2559
31 มกราคม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นงวด
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ตัดบัญชีลูกหนี้ การค้าเป็ นหนี้ สูญ
เจ้าหนี้คา่ ซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้ างลดลง
เงินมัดจาค่าอุปกรณ์และส่ วนปรับปรุ งอาคารเพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย: พันบาท)
31 มกราคม
2558

7,541
(135,600)
119,900
(41,532)
94
(49,597)

10,645
(150,000)
124,000
(33,416)
1,099
(47,672)

(111,600)
(111,600)
60,953
87,299
148,252

(108,000)
(108,000)
(5,515)
90,812
85,297

(3,848)
-

1,373
(4,221)
(1,950)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 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 2557) เรื่ อง งบการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษ ทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและ
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
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออก
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้กาหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันที ในก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ในขณะที่ มาตรฐานฉบับเดิ มอนุ ญาตให้
กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้
ในกาไรขาดทุนก็ได้
บริ ษ ทั ฯได้เ ปลี่ ย นแปลงการรั บรู้ รายการก าไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในงวดปั จจุ บ นั จากการรั บรู้ ทนั ที ในก าไรหรื อขาดทุ นไปเป็ นรั บรู ้ ท นั ที ในก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินงวดปั จจุบนั และงบ
การเงินงวดก่อนที่นามาแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดแนวทางเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และ
ใช้วธิ ีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

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 2558 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการ
นามาตรฐานฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งมาถือปฏิบตั ิตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
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
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม
2559
2558

รายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลที่
เกีย่ วข้ องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่าเช่ารับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์จ่าย (แพทย์ที่เป็ น
กรรมการและผูบ้ ริ หาร)
ค่าสวัสดิการจ่าย

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม
2559
2558

9
75

72
75

119
150

105
150

2,992
1,513

2,916
1,024

5,657
2,162

5,997
1,506

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 และ 31 กรกฎาคม 2558
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 มกราคม 2559 31 กรกฎาคม 2558
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

4
4

59
59

76
76

236
236

959
959

896
896

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
3.

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม
2559
2558
7,150
7,767
441
407
7,591
8,174

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม
2559
2558
13,905
14,869
825
754
14,730
15,623

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)
31 มกราคม 2559 31 กรกฎาคม 2558
8,780
4,345
139,472
82,954
148,252
87,299

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.48 ต่อปี (31 กรกฎาคม
2558: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี )
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

เงินลงทุนชั่ วคราว

เงินลงทุน
31 มกราคม 31 กรกฎาคม
2559
2558
เงินลงทุนชั่ วคราว
เงินฝากประจากับสถาบันการเงิน
เงินฝากประจากับสถาบันการเงิน
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส
ราคาทุน
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่ ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
5.

415,600
415,600

305,000
305,000

170,000

145,000

2,177
172,177
587,777

1,117
146,117
451,117

(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
31 มกราคม 31 กรกฎาคม
2559
2558

1.85 - 2.80

2.25 - 3.00

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
31 มกราคม 2559 31 กรกฎาคม 2558
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3

13

1
4

46
59

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
31 มกราคม 2559 31 กรกฎาคม 2558
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
6.

52,172

56,858

38,369
548
2,163
2,549
95,801
(3,035)
92,766
92,770

30,956
2,168
1,897
2,308
94,187
(2,903)
91,284
91,343

76
4,883
1,761
6,720
99,490

236
5,608
1,014
6,858
98,201

เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ต่อปี (31 กรกฎาคม
2558: ร้อยละ 3.30 ต่อปี )
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2559 สรุ ป
ได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2558
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

8.

(หน่วย: พันบาท)
353,275
37,684
(66)
(44,112)
346,781

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เป็ นคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มกราคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2558
8,270
(1,053)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
7,217
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

9.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
31 มกราคม 2559 31 กรกฎาคม 2558
86,409
72,375
14,673
14,159
12,653
16,501
50,000
23,697
163,735
126,732
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ ย
ทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม
2559
2558

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

14,798

9,013

34,921

23,449

(371)

(136)

(684)

(325)

14,427

8,877

34,237

23,124

11. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2557

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2557

รวมเงินปันผลสาหรับปี 2558
เงินปันผลประจาปี 2558
รวมเงินปันผลสาหรับปี 2559

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2558

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

(ล้านบาท)

(บาท)

108.0
108.0

0.60
0.60

111.6
111.6

0.62
0.62
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. 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 วนงานดาเนินงานและตามเขตภูมิศาสตร์
แล้ว
13. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
13.1 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 ฯ มีสิทธิ ขอต่อสัญญาได้อีกครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยบริ ษทั ฯต้องแจ้งความประสงค์ต่อสภากาชาด
ไทยก่อนครบกาหนดสัญญาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 มกราคม 2559 31 กรกฎาคม 2558
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.6
3.0

1.5
3.8

13.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำบริ กำรดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 มกราคม 2559 31 กรกฎาคม 2558
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

7.6
1.4

8.8
2.2
9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนจานวนเงิ นประมาณ 37.6 ล้านบาท (31
กรกฎาคม 2558: 31.3 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อเครื่ องมือทางการแพทย์
13.4 การคา้ ประกัน
ก. ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯมีสัญญาวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี กบั ธนาคารพาณิ ชย์จานวน 21.5 ล้านบาท
(31 กรกฎาคม 2558: 21.5 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ และวงเงินสาหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้น
กับธนาคารพาณิ ชย์จานวน 10 ล้านบาท (31 กรกฎาคม 2558: 10 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยกรรมการของ
บริ ษทั ฯพร้อมที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ข. ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลื ออยู่
เป็ นจานวน 5.2 ล้านบาท (31 กรกฎาคม 2558: 5.2 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับการค้ าประกันการใช้
ไฟฟ้ าตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
14. การซื้อทีด่ ิน
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2550 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 มีมติอนุ มตั ิให้ซ้ื อ
ที่ดินด้านข้างและด้านหลังของบริ ษทั ฯจากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุ ขุมวิท จากัด ในราคาที่ซ้ื อขายเป็ น
จานวนทั้งสิ้ น 206 ล้านบาท เพื่อเป็ นการรองรับกรณี ที่บริ ษทั ฯไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ หรื อเพื่อเป็ น
การขยายกิ จการในอนาคต โดยบริ ษทั ฯจะชาระค่ าที่ ดินในวันที่ ทาการโอนกรรมสิ ท ธิ์ และรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิ ทธิ์ รวมถึงการดาเนิ นคดีต่อจากผูข้ าย ตลอดจน
การรับภาระในการดาเนินคดีฟ้องขับไล่ผคู ้ รอบครองที่ดินเอง
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ สุ ขุมวิท จากัด ได้แจ้ง แก่ บริ ษทั ฯว่าไม่ สามารถดาเนิ นการโอน
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ฯได้ เนื่ องจากที่ดินดังกล่าวถูกบุคคลภายนอกยื่นฟ้ องคดี ต่อศาล
และขอให้มีคาสั่งอายัดชัว่ คราว ในเดือนกันยายน 2550 บริ ษทั ฯได้ยนื่ ฟ้ องบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุ ขุมวิท
จากัด และบุคคลภายนอกดังกล่าวให้ปฏิบตั ิตามสัญญา และชาระค่าเสี ยหายในการผิดสัญญาจะซื้ อจะขาย
ที่ดินดังกล่าวแก่บริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ศาลมีคาพิพากษาให้บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ สุ ขุมวิท จากัด ปฏิบตั ิตามสัญญา
โดยให้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ฯ พร้อมรับชาระค่าที่ดินทั้งจานวนจากบริ ษทั ฯ และคดี
ดังกล่าวถึ งที่สุดแล้วแต่ยงั ไม่สามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ ได้ เนื่ องจากมีอีกคดี หนึ่ งระหว่างบุคคลภายนอกกับ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุ ขุม วิ ท จากัด โดยที่ บุคคลภายนอกได้ยื่นคาร้ องต่อศาลให้มีค าสั่งอายัดที่ ดิน
ดังกล่าวไว้ก่อน ซึ่ งบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุ ขุมวิท จากัด ได้ยื่นขอต่อศาลให้ยกเลิกการอายัดที่ดิน ต่อมา
ในเดือนกรกฎาคม 2553 ศาลอุทธรณ์มีคาสั่งยกคาร้องของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุ ขมุ วิท จากัด
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ สุ ขุมวิท จากัด ได้เรี ยกให้บริ ษทั ฯ
ชาระเงิ นมัดจาเพื่อซื้ อที่ ดินดัง กล่ าวจานวน 20.6 ล้านบาท ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาที่ ซ้ื อขาย โดย
บริ ษทั ฯยังเหลือภาระผูกพันที่ตอ้ งชาระค่าที่ดิน ณ วันที่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ จานวน 185.4 ล้านบาท
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ยื่นคาร้องขอให้ยกเลิกคาสั่งคุม้ ครองประโยชน์ชวั่ คราวในคดีที่ศาล
ได้มีคาสั่งอายัดที่ดิน ซึ่ งในปี 2555 ศาลอุทธรณ์มีคาสั่งยกคาร้องดังกล่าว
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษายกฟ้ องในคดีที่บุคคลภายนอกยื่นฟ้ องต่อศาลและขอให้มี
คาสั่งอายัดชัว่ คราวในการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน ดังนั้นบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ สุ ขุมวิท จากัด ต้องปฎิบตั ิ
ตามคาพิพากษาโดยโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินให้แก่บริ ษทั ฯพร้อมทั้งรับชาระราคาที่ดินส่ วนที่เหลือในวันโอน
กรรมสิ ทธิ์
15. คดีฟ้องร้ อง
15.1 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
คาสั่งศาลฎีกาว่าจะอนุญาตรับฏีกาของโจทก์หรื อไม่
15.2 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 ศาลชั้นต้นมี คาพิพากษาให้บริ ษทั ฯและทันตแพทย์ผูท้ 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 โจทก์ยื่นคาร้ องขออนุ ญาตฎี กาและยื่นฎีกาต่อศาลฎี กา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอฟั ง
คาสั่งศาลฎีกาว่าจะอนุญาตรับฎีกาของโจทก์หรื อไม่
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนาเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิ จการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภท
ของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
ตราสารหนี้

ระดับ 2

(หน่วย: พันบาท)
รวม

172.2

172.2

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยหรื อตลาดอื่น
ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินงวดก่อนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น การจัดประเภทรายการใหม่มี
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มกราคม 2558
31 มกราคม 2558
ตามที่จดั ประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จดั ประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรขาดทุน:
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

334,511
48,772

335,180
48,103

648,691
92,863

650,029
91,525

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
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