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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย 
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล ด าเนินการภายใต้ช่ือ
โรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช                  
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยลั นอกจากน้ีเครือข่าย            
ของบริษัทฯ ยงัรวมถึง Wellness Clinic และธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจ
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยาและเคร่ืองมือแพทย ์ธุรกิจร้านขายยาและเวชภณัฑ ์
ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีท่ีอยู่จดทะเบียนเลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่    
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษทัย่อยในงวดปัจจุบัน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 7  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัได้มีการเลือกถือปฏิบัติตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง 
สัญญาเช่า (การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19) ซ่ึงท าให้กิจการไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการลดค่าเช่า
เป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งน้ี การปรับปรุงดงักล่าวให้ใชก้บักรณีการลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผล
โดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และกลุ่มบริษทัได้รับรู้ผลกระทบสะสมของการน าการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
เป็นจ านวน 7.9 ลา้นบาท และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง 
ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั 
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1.6 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2.       ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,240 4,099 19,843 21,241 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 5,576,654 6,691,744 543,553 722,270 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 759 901 104,448 105,382 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 318,982 232,474 57,085 36,704 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 249,404 262,564 54,853 57,917 

รวมลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6,151,039 7,191,782 779,782 943,514 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,748 2,831 13,342 10,716 
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,213 1,268 6,055 9,170 
 3 ถึง 6 เดือน 279 - 294 1,188 
 6 ถึง 12 เดือน - - 112 139 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - 40 28 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,240 4,099 19,843 21,241 
กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกัน     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,188,069 3,526,368 341,088 346,729 
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,786,617 2,337,743 173,389 200,924 
 3 ถึง 6 เดือน 390,957 471,664 31,057 108,636 
 6 ถึง 12 เดือน 248,567 411,379 25,295 106,013 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 514,550 488,765 116,410 118,153 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,128,760 7,235,919 687,239 880,455 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (552,106) (544,175) (143,686) (158,185) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -สุทธิ 5,576,654 6,691,744 543,553 722,270 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 5,581,894 6,695,843 563,396 743,511 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการก าหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดแ้ละตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนบริการ
ดา้นบญัชี บริการบริหารงานสารสนเทศและบริการบ ารุงรักษา 

อตัราร้อยละของรายไดสุ้ทธิหรืออตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการจ าหน่ายและซ้ือสินคา้และบริการ ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื 
 
 

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
 เงินกูย้มืระหว่างบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชาคิดอตัรา
ดอกเบ้ียตามสญัญา 

        รายการธุรกิจท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 0.5 4.2 - 3.4 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 0.9 3.1 - - 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 1.4 3.3 - 0.1 
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 46.2 41.2 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 194.3 237.0 
รายไดท้างการเงิน - - 30.9 59.1 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 2,520.0 4,187.9 
รายไดอ่ื้น - - 2.1 23.1 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 180.4 197.8 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 55.1 58.9 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 9.2 9.9 
ตน้ทุนทางการเงิน - - 11.1 28.2 
บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 7.5 10.4 1.7 2.0 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 3.1 5.6 2.6 2.9 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 25.6 43.7 20.7 32.3 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 0.1 0.8 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 17.8 33.6 8.7 23.3 
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 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบ
แสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  (หมายเหตุ 2)     
บริษทัร่วม 1,266 286 - - 
บริษทัยอ่ย - - 18,946 20,675 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,974 3,813 897 566 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกัน 5,240 4,099 19,843 21,241 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 2)     
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 75,980 77,064 

รวม - - 75,980 77,064 

     
ดอกเบีย้ค้างรับและอ่ืน ๆ     
บริษทัยอ่ย - - 27,868 27,668 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 759 901 600 650 

รวม 759 901 28,468 28,318 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 759 901 104,448 105,382 

     
เงินปันผลค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 16,995 - - - 
บริษทัยอ่ย - - 2,519,988 - 

รวมเงินปันผลค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 16,995 - 2,519,988 - 

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 17,699 17,718 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,169 4,083 - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกัน 4,169 4,083 17,699 17,718 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)     
บริษทัร่วม 1,269 1,608 36 75 
บริษทัยอ่ย - - 105,067 90,016 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,695 9,974 7,622 7,827 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า – กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 10,964 11,582 112,725 97,918 

     
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย - - 78,878 66,585 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,729 3,154 2,239 2,403 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 2,729 3,154 81,117 68,988 

     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย)     

บริษทัยอ่ย - - 3,164 3,088 

รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  - - 3,164 3,088 

     
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 163,325 185,944 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,760 55,594 20,206 21,438 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 52,760 55,594 183,531 207,382 

     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 12,233 13,141 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,258 1,208 971 921 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กิจการที่เกีย่วข้องกนั 1,258 1,208 13,204 14,062 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบับริษทัยอ่ยระหวา่งงวดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม
2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

31 มีนาคม
2564 

     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3,350,769 178,260 (251,099) 3,277,930 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 854,622 3,592 (31,926) 826,288 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 11,296,481 1,927,439 (150,715) 13,073,205 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปีแก่บริษทัย่อย โดยคิดดอกเบ้ีย
ส าหรับเงินให้กูย้ืมในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี และอตัรา
คงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไว้
ในสญัญา 

บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัยอ่ย โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นในอตัราเงินฝาก
ประจ า ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 ภาระค า้ประกนักบับริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ  ได้ค  ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีจ านวนเงิน  2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ                        
(31 ธนัวาคม 2563: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 39.4 34.9 27.9 23.2 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.1 1.0 1.1 1.0 

รวม 40.5 35.9 29.0 24.2 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 20 

นอกเหนือจากผลประโยชน์ระยะสั้ นแล้ว ผูบ้ริหารจะได้รับสวสัดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของ       
บริษทัฯ ท่ีไดว้างไว ้เช่นเดียวกบัพนักงานทัว่ไปของบริษทัฯ  กรรมการจากภายนอกท่ีไม่มีสถานะเป็น
พนักงาน/ผูบ้ริหารตามสัญญาจา้งของบริษทัฯ จะไดรั้บวงเงินค่ารักษาพยาบาลจ านวน 3 ลา้นบาท/คน/ปี 
เพื่อใชส้ าหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ 

4. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

5. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น) 385,194 400,574 183,108 145,464 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
(วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย) 34,953 44,987 - - 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ – สัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 14) 143,911 157,929 143,911 157,929 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  564,058 603,490 327,019 303,393 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) 508,209 507,870 75 75 
เงินฝากประจ าและตัว๋เงินคลงั 
(วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย) 953,687 765,056 10 10 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  1,461,896 1,272,926 85 85 
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5.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 มีนาคม
2563 

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ        
  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน         
   ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 91,589 - 1,770 1,770 - - 
   บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.20 350 350 - - 

    2,120 2,120 - - 
   ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    2,239 2,197 - - 

         รวมตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   4,359 4,317 - - 

        
  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กจิการที่เกีย่วข้องกัน        
   บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สายการบิน 2,100 0.85 39,466 39,466 - - 
   ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    112,732 75,130 - - 
         รวมตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กจิการที่เกีย่วข้องกนั    152,198 114,596 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 มีนาคม
2563 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        
   บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จ ากดั ใหบ้ริการจดัท า

หนงัสือเดินทาง 
100 0.53 531 531 - - 

   บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลด้ิง จ ากดั การลงทุน 226 3.55 9,000 9,000 - - 
   บริษทั เอ๊กซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จ ากดั วินิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง

เอกซ์เรย ์
100 4.09 4,520 4,520 - - 

   บริษทั อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั สรรหาส่งเสริม พฒันา 
นวตักรรมและ
วิสาหกิจเร่ิมตน้ 

159 7.80 12,500 12,500 - - 

         รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด    26,551 26,551 - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 
   เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
  183,108 145,464 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ   (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 มีนาคม
2563 

เงนิลงทุนโดยบริษัทย่อย        
  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด        
   บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 160 4.28 143,724 143,724 - - 
   ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    (21,216) (12,661) - - 

     รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด    122,508 131,063 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 มีนาคม
2563 

      เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        
      บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา

สมุนไพร 
80 0.60 290 290 - - 

      บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจมหาวิทยาลยั
รังสิต 

150 33.33 107,192 107,192 - - 

      บริษทั เอเชีย แล๊บบอราทอร่ี เซ็นเตอร์ จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป 5 8.00 400 400 - - 
      บริษทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์
157 5.10 8,000 8,000 - - 

      บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากดั แปรรูปสินคา้ OTOP และ
การท่องเท่ียว 

4 0.38 15 15 - - 

      บริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จ ากดั โรงพยาบาล 100 1.00 1,000 1,000 - - 
      บริษทั ยบีู (ไทยแลนด)์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์
8 11.00 879 879 - - 

      บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป 10 10.00 1,000 1,000 - - 

    118,776 118,776 - - 
      ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    (39,198) 5,271 - - 
          รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด     79,578 124,047 - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
    อ่ืน  - สุทธิในงบการเงินรวม 

    
385,194 

 
400,574 

 
- 

 
- 
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บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ ากดั 

บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ประสิทธิรัตน์ จ ากดั ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็น
เงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าวและผูถื้อหุน้รายอ่ืนเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีเสียงส่วนใหญ่ 

5.2 เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
หุน้กู ้- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 35,000 45,000 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (47) (13) 
หุน้กู ้- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์- สุทธิ 34,953 44,987 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของ        

การถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ          
บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั ช าระบญัชีแลว้ 5 ลา้นบาท 30.00 30.00 870 870 1,500 1,500 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 15.26         
ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 25.11 25.11 175,629 186,380 69,952 69,952 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ       71,452 71,452 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (637) (637) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ -สุทธิ       70,815 70,815 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั     176,499 187,250   
บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายเวชภณัฑ ์ 120 ลา้นบาท 47.17 47.17 736,227 739,596   
บริษทั โนโวยนี เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 29.60) 

บริการถอดรหสัพนัธุกรรม
มนุษยท์ั้งจีโนม 

39 ลา้นบาท 29.60 29.60 11,700 11,700   

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 0.15 ลา้น เหรียญ
สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 

30.00 30.00 - -   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย    747,927 751,296   
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    924,426 938,546   
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6.1  รายละเอยีดของส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ระหวา่งงวดสามเดือน        

ส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับ               
ระหวา่งงวดสามเดือน           

ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2563 

บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ      

บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั - (1) - - 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั (10,751) 4,900 - - 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) - 191,223 - - 
บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย     
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตอล โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 13,627 21,504 - - 
บริษทั โนโวยนี เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

รวม 2,876 217,626 - - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

   

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 มีนาคม
2563 

บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,232 1,639,232 - 957,636 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.82 98.82 574,697 574,697 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.70 99.70 610,332 610,332 - - 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,657 602,657 321,714 455,761 
บริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จ ากดั  โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 84.00 84.00 101,868 101,868 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.27 97.27 708,993 708,993 326,818 599,166 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 400,000 240,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 49,878 59,854 
บริษทั วฒันเวช จ ากดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.72 99.72 450,788 450,788 - 125,650 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 91.45 91.45 935,355 935,355 - - 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ 
ร้อยละ 74.02 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 24.66) 

บริการตรวจวิเคราะห์แลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 - - 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 - - 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 1,803,415 1,803,415 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

   

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 มีนาคม
2563 

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. ยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินการ 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นบญัชี 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 30,000 30,000 - - 
บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) ประกนัสุขภาพ 250 ลา้นบาท 100.00 99.99 192,027 192,027 - - 
บริษทั รอยลับางกอก  เฮล็ธ์แคร์ จ ากดั การลงทุน  1,086 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,086,000 1,086,000 - - 
บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั บริการดา้นเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
200 ลา้นบาท 100.00 100.00 200,000 200,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จ ากดั ยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินงาน      70 ลา้นบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั บริการจดัฝึกอบรม 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) การลงทุน 1,108 ลา้นบาท 98.62 98.62 9,266,692 9,266,692 874,341 1,311,196 
บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,622,872 3,622,872 400,000 300,000 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.65 93.65 1,737,706 1,737,706 78,666 78,666 
บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.71 85.71 939,775 939,775 68,571 60,000 
บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,131 - - 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัภยั จ ากดั นายหนา้ประกนั  20 ลา้นบาท 100.00 100.00 20,000 20,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั โรงพยาบาล  1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ ากดั โรงพยาบาล  800 ลา้นบาท 100.00 100.00 799,930 799,930 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั โรงพยาบาล 1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 
บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา 42.86 ลา้นบาท 87.05 87.05 551,318 551,318 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุ้น เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

   
31 มีนาคม

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม

2564 
31 มีนาคม

2563 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้โดย
บริษทัฯ ร้อยละ 35.01 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย    
ร้อยละ 29.02) 

โรงพยาบาล 193.8 ลา้นบาท 35.01 35.01 451,942 451,942 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000,000 1,000,000 - - 
BDMS Inter Pte. Ltd. อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 6,721 6,721 - - 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 3.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 116,655 116,655 - - 
บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ ากดั  โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั โรงพยาบาล 3,655 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,655,000 3,655,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โรงพยาบาล 3,610 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,610,000 3,610,000 - - 
บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั การลงทุน 1,010 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,010,000 1,010,000 - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 88 88 - - 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุน้ทางออ้ม โดยบริษทั
ยอ่ยร้อยละ 12.75) 

บริการขนส่งทาง
อากาศยาน 

400 ลา้นบาท 87.25 87.25 350,858 350,858 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

   

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 มีนาคม
2563 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั โรงพยาบาล 1,300 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,300,000 1,300,000 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั บริหารทรัพยสิ์น 10 ลา้นบาท 100.00 100.00 10,000 10,000 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั ศูนยก์ารแพทย ์

ดา้นเวชศาสตร์ 
ชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สุขภาพ 

12,600 ลา้นบาท 100.00 100.00 12,600,000 12,600,000 - - 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั โรงแรม 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     58,002,481 58,002,481 2,519,988 4,187,929 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (4,838) (4,838)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     57,997,643 57,997,643   
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   เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่ถือโดยบริษัทย่อย 

          ในระหวา่งปี 2564 บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนช าระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละของ
การถือหุน้โดย 
กลุ่มบริษทั 

    
บริษทั สมวรรธน์ เฮลท ์จ ากดั พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และบริการแพทย์

ทางไกลดา้นผิวหนงัและความงาม 
50 57.46 

8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  81,313,253 13,780,218 
ซ้ือเพิ่ม 869,355 209,209 
โอนออก (4,711) (898) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (3,385) (174) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,393,288) (256,668) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 58,180 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 80,839,404 13,731,687 
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9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  3,314,807 862,806 
ผลสะสมจากการปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (37,055) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 3,277,752 862,806 
เพิ่มข้ึน 14,579 9,148 
ลดลง (23,308) (2,632) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (111,869) (36,767) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 3,157,154 832,555 

10. สินเช่ือระยะส้ัน 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใช ้

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช ้มีดงัน้ี               

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงินบาท 22,033 ลา้นบาท 21,547 ลา้นบาท 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,964 11,582 112,725 97,918 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,611,585 3,064,046 293,435 311,971 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,729 3,154 81,117 68,988 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 713,837 699,107 122,049 112,036 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 597,222 672,154 173,910 218,894 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,936,337 4,450,043 783,236 809,807 

12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  6,107,467 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (107,467) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 6,000,000 
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ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ      
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ระยะเวลาของ          
สัญญาเงินกู ้

วงเงิน การช าระคืนเงินตน้ 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี 

(%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

เร่ิม ส้ินสุด 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

ก.พ. 2557* ม.ค. 2564 20 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

ทุก 6 เดือน อตัราคงท่ี - 3.3 - 107.5 

เม.ย. 2560 เม.ย. 2567 1,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราคงท่ี - - 1,000.0 1,000.0 
มิ.ย. 2563 มิ.ย. 2565 2,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี 
- 
 

- 
 

2,000.0 
 

2,000.0 
 

มิ.ย. 2563 มิ.ย. 2567 3,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงท่ี 

- 
 

- 
 

3,000.0 
 

3,000.0 
 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 3.3 6,000.0 6,107.5 

*ในเดือน มกราคม 2561 บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
โดยเปล่ียนเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 16.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท จ านวน 
515.8 ลา้นบาท ซ่ึงสญัญาดงักล่าวครบก าหนดแลว้ในเดือนมกราคม 2564 

 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารง
อตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามสญัญาเช่าประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,155,515 5,314,286 943,001 974,895 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (1,814,301) (1,852,593) (258,457) (265,277) 

รวม 3,341,214 3,461,693 684,544 709,618 
หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี (252,774) (319,831) (116,362) (126,883) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,088,440 3,141,862 568,182 582,735 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 36 

14. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละตดัจ าหน่ายส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 14,593,850 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 533 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 14,594,383 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,499,535) 
หุน้กู ้ 12,094,848 

 ยอดคงคา้งของหุน้กูข้องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เลขท่ีหุน้กู ้

ระยะเวลาของหุน้กู ้

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

อตัรา
ดอกเบ้ียต่อปี 

(%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

วนัท่ี
ออกจ าหน่าย วนัครบก าหนด 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

BDMS228A 6 ส.ค. 2555 6 ส.ค. 2565 500,000 500 4.50% 500 500 

BDMS228B 8 ส.ค. 2555 8 ส.ค. 2565 100,000 100 4.50% 100 100 

BDMS233A 14 มี.ค. 2556 14 มี.ค. 2566 4,000,000 4,000 4.63% 4,000 4,000 

BDMS235A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2566 1,000,000 1,000 4.39% 1,000 1,000 

BDMS256A* 25 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2568 2,000,000 2,000 3.95% 2,000 2,000 

BDMS266A 24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2569 3,000,000 3,000 2.99% 3,000 3,000 

BDMS222A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2565 2,500,000 2,500 2.97% 2,500 2,500 

BDMS242A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2567 1,500,000 1,500 3.46% 1,500 1,500 

*บริษทั ฯ เขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกู ้BDMS256A กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง    
โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราคงท่ีต่อปี 

หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           
การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  
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15. หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน  
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 12) - 7,206 - 7,206 

รวมหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  - 7,206 - 7,206 

16.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 4,768 0.30 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 4,768 0.30 

17.  ภาษีเงินได้  

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี              
ท่ีประมาณไว ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 388,396 379,994 14,438 142 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (58,414) 125,706 (10,061) 17,818 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 329,982 505,700 4,377 17,960 
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18.   ก าไรต่อหุ้น  

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด           

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสญัญา       
-  สญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร                2 - - - - - 
-  สญัญาเช่าอุปกรณ์ส านกังานและบริการอ่ืน 537 254 42 187 2 - 
-  สญัญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบ ารุง 

    เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 112 97 - - - - 
-  สญัญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 924 1 - 252 - - 

รวม 1,575 352 42 439 2 - 

บริษทัฯ  

บริษทัฯ ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการใหบ้ริการคลินิกเวชกรรม 
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2563 และไดต่้อสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
โดยตกลงช าระค่าตอบแทนตามอตัราคงท่ีและอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่
จ านวนใดจะสูงกวา่ 

บริษทัยอ่ย   

บริษัทย่อยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกับบริษัทแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิก         
เวชกรรมภายในอาคารก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 และไดต่้อสัญญาต่อไปอีก
จนถึงวนัท่ี 27 มกราคม 2567 โดยตกลงช าระค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้
จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหกัค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุใน
สญัญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  

บริษัทย่อยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกับบริษัทแห่งหน่ึงเพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิก          
เวชกรรมภายในอาคารก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 โดยตกลงช าระค่าตอบแทนตาม
อัตราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ        
หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  
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หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเหลืออยู่
เป็นจ านวน 454 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ จ านวน 133 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการปฏิบติัตามสญัญา 

20. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีจดัท าใหก้บัผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน และไดรั้บการสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริหาร 

 กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิต
น ้ าเกลือและธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ให้บริการจัดการและบริหารทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจ
รักษาพยาบาล จดัจ าหน่ายสินคา้เวชส าอางค์ บริการทางดา้นบญัชี บริการดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
บริการจดัฝึกอบรม และนายหน้าประกัน ซ่ึงส่วนงานด าเนินงานทั้งสองส่วนน้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ี
คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วนงานต่างๆ เป็นกลุ่มเดียวกนั วิธีการให้บริการและการ
บริหารจดัการของส่วนงานต่างๆ มีความใกลเ้คียงกนั  

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการภายใตเ้ขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน    
ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานด าเนินงาน
และส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
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21.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

21.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

21.2 ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
     
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
- เงินลงทุนในกองทุนรวม 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน)  - 508 

 
- 508 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ – สญัญา    
         แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  - 144 

 
- 144 

- เงินลงทุนในตราสารทุน 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น) 279 - 

 
106 385 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 38 325 363 
ท่ีดิน - 39,509 - 39,509 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ – สญัญา 
  แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 144 - 144 
- เงินลงทุนในตราสารทุน 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 157 - 

 
26 183 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 304 438 742 
ท่ีดิน - 5,464 - 5,464 
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22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

การจ่ายเงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2564 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย                    
เงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 8,741 ลา้นบาท  

23. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ  ในวันท่ี       
10 พฤษภาคม 2564 


