
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบ
ทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

1. ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ     
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 
และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือ
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ
ผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ              
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวทั้ง 2 ขอ้แต่อยา่งใด 

 

 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2563  



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,428,450               4,696,212               1,607,463               2,467,290               
เงินลงทุนชัว่คราว 2, 5 -                             899,836                  -                             401                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3, 4 6,879,468               8,850,028               1,572,161               2,075,116               
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                             -                             3,513,260               2,909,780               
สินคา้คงเหลือ 1,892,035               1,843,365               111,160                  124,149                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2, 5 835,596                  -                             264                         -                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2 58,045                    35,744                    -                             -                             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 13,093,594             16,325,185             6,804,308               7,576,736               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 13,481                    11,262                    -                             -                             
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2, 8 633,745                  -                             322,654                  -                             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2, 6 17,333,659             17,538,288             12,544,910             12,544,910             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                             58,000,061             54,490,191             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2, 8 -                             465,829                  -                             156,501                  
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                             -                             920,805                  3,936,390               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 357,493                  353,706                  728,746                  724,959                  
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2, 9 78,430,569             78,439,826             13,795,255             13,913,948             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2, 10 3,476,982               -                             940,609                  -                             
ค่าความนิยม 17,538,869             17,538,869             -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,331,319               1,344,618               579,672                  571,444                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2 100,441                  125,204                  -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
   สิทธิการเช่า 2 -                             1,021,841               -                             304,440                  
   อ่ืนๆ 4 541,626                  497,109                  67,834                    31,053                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 119,758,184           117,336,552           87,900,546             86,673,836             
รวมสินทรัพย์ 132,851,778           133,661,737           94,704,854             94,250,572             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 11 3,200,998               23,803                    3,200,000               -                             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 12 3,692,397               5,990,178               824,842                  1,381,320               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2, 4 3,319,722               6,178,376               714,978                  1,533,358               
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 214,933                  193,440                  214,933                  193,440                  
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2, 4, 15 288,490                  -                             93,384                    -                             
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2, 15 -                             16,878                    -                             249                         
   - หุ้นกู้ 16 -                             4,999,808               -                             4,999,808               
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 82,900                    66,000                    -                             -                             
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 -                             -                             8,572,672               12,139,192             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,017,323               1,013,777               -                             159,083                  
รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 189,198                  206,726                  100,824                  107,289                  
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 17 8,305                      -                             8,305                      -                             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 479,989                  574,164                  115,257                  156,314                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 12,494,255             19,263,150             13,845,195             20,670,053             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 9,400,000               4,507,467               9,400,000               4,507,467               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2, 4, 15 3,273,444               -                             672,497                  -                             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2, 15 -                             30,511                    -                             599                         
หุ้นกู ้ 16 14,592,760             14,591,681             14,592,760             14,591,681             
ประมาณการหน้ีสินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ 13 1,067,441               723,959                  904,538                  589,340                  
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,287,456               4,130,653               1,352,902               1,318,889               
รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 581,026                  612,020                  142,370                  149,685                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2 2,686,304               2,550,291               195,363                  153,572                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 59,966                    70,382                    31,969                    31,638                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 35,948,397             27,216,964             27,292,399             21,342,871             
รวมหนีสิ้น 48,442,652             46,480,114             41,137,594             42,012,924             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน  

หุ้นสามญั 17,582,235,672 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 1,758,224               1,758,224               1,758,224               1,758,224               
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

หุ้นสามญั 15,892,001,895 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 1,589,200               1,589,200               1,589,200               1,589,200               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 30,166,103             30,166,103             30,103,179             30,103,179             
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 305,000                  305,000                  -                             -                             
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (2,700,477)             (2,693,617)             -                             -                             
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 175,822                  175,822                  175,822                  175,822                  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 43,033,342             45,708,001             19,555,692             18,214,812             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 8,592,603               8,562,924               2,143,367               2,154,635               
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 81,161,593             83,813,433             53,567,260             52,237,648             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,247,533               3,368,190               -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 84,409,126             87,181,623             53,567,260             52,237,648             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 132,851,778           133,661,737           94,704,854             94,250,572             

-                             -                           -                             -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้ 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 4 13,079,657          18,691,896          2,042,105           3,517,060           
รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 4 706,968               721,954              -                          -                          
รายไดอ่ื้น 
เงินปันผลรับ 7 4,791                   9,304                  1,626,099           2,391,725           
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          1,655                  -                          -                          
อ่ืน ๆ 190,182               222,791              220,330              312,080              

รวมรายไดอ่ื้น 194,973               233,750              1,846,429           2,703,805           
รวมรายได้ 13,981,598          19,647,600          3,888,534           6,220,865           
ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 4 9,853,296            13,014,670          1,480,539           2,205,267           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 3,131,074            4,137,583           726,348              1,073,154           
รวมค่าใช้จ่าย 12,984,370          17,152,253          2,206,887           3,278,421           
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 997,228               2,495,347           1,681,647           2,942,444           
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.1 (36,726)               198,922              -                          -                          
รายไดท้างการเงิน 11,976                 41,452                64,985                92,934                
ตน้ทุนทางการเงิน (217,914)             (261,647)             (198,436)             (289,232)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 754,564               2,474,074           1,548,196           2,746,146           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (226,092)             (502,878)             (4,406)                 (76,853)               
กําไรสําหรับงวด 528,472             1,971,196         1,543,790          2,669,293          

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 457,821             1,865,336         1,543,790          2,669,293          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 70,651                 105,860              

528,472             1,971,196         

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.03 0.12 0.10 0.17

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 15,892,001,895 15,670,956,993 15,892,001,895 15,670,956,993   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กําไรสําหรับงวด 528,472               1,971,196           1,543,790           2,669,293           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (346)                    -                          (3,159)                 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น
   เงินตราต่างประเทศ (91,672)               (54,294)               -                          -                          
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม (3,138)                 (4,345)                 -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (94,810)               (58,985)               -                          (3,159)                 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ผลกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 60,228                 -                          31,594                -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 60,228                 -                          31,594                -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (34,582)               (58,985)               31,594                (3,159)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 493,890             1,912,211         1,575,384          2,666,134          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 424,753             1,807,620         1,575,384          2,666,134          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 69,137               104,591            

493,890             1,912,211         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้ 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 4 31,961,933          38,484,500          5,222,926           7,212,161           
รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 4 1,564,972            1,474,253           -                          -                          
รายไดอ่ื้น 
เงินปันผลรับ 7 4,791                   9,304                  5,814,028           5,415,935           
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          7,618,994           -                          11,250,318          
อ่ืน ๆ 453,271               448,165              525,683              634,740              

รวมรายไดอ่ื้น 458,062               8,076,463           6,339,711           17,300,993          
รวมรายได้ 33,984,967          48,035,216          11,562,637          24,513,154          
ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 4 22,801,729          26,504,970          3,543,153           4,505,715           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 6,989,795            8,432,181           1,563,221           2,215,568           
รวมค่าใช้จ่าย 29,791,524          34,937,151          5,106,374           6,721,283           
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,193,443            13,098,065          6,456,263           17,791,871          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.1 180,900               484,451              -                          -                          
รายไดท้างการเงิน 23,357                 61,303                131,349              166,856              
ตน้ทุนทางการเงิน (446,115)             (549,981)             (423,710)             (608,679)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,951,585            13,093,838          6,163,902           17,350,048          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (731,792)             (2,570,142)          (22,366)               (2,399,122)          
กําไรสําหรับงวด 3,219,793          10,523,696        6,141,536          14,950,926          

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,025,869          10,304,307        6,141,536          14,950,926          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 193,924               219,389              

3,219,793          10,523,696        

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.19 0.66 0.39 0.95

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 15,892,001,895 15,669,962,048 15,892,001,895 15,669,962,048   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กําไรสําหรับงวด 3,219,793            10,523,696          6,141,536           14,950,926          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          3,712                  -                          (496)                    

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น
   เงินตราต่างประเทศ 41,587                 (82,947)               -                          -                          
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม 2,449                   (494,878)             -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 44,036                 (574,113)             -                          (496)                    
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (11,541)               -                          (11,268)               -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (11,541)               -                          (11,268)               -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 32,495                 (574,113)             (11,268)               (496)                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,252,288          9,949,583         6,130,268          14,950,430          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,057,680          9,732,026         6,130,268          14,950,430          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 194,608             217,557            

3,252,288          9,949,583         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนแบ่ง
ส่วนเกินมูลค่า ผลสะสมของ ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุน้กู ้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนที่สูงกว่า จดัสรรแลว้ - การปรับ ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สํารอง มูลค่ายตุิธรรม จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุน้ องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุน ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,566,896         24,741,067       305,000            (2,683,558)        175,822            37,657,404       121,486            7,819,634         (47,133)             388,642            274,847            8,557,476         70,320,107       3,117,965         73,438,072       
แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั 1,820                439,280            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (22,426)             (22,426)             418,674            -                       418,674            
กาํไรสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       10,304,307       -                       -                       -                       -                       -                       -                       10,304,307       219,389            10,523,696       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       -                       3,730                -                       (81,133)             (494,878)           -                       (572,281)           (572,281)           (1,832)               (574,113)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       10,304,307       3,730                -                       (81,133)             (494,878)           -                       (572,281)           9,732,026         217,557            9,949,583         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                       -                       -                       -                       -                       (2,977,081)        -                       -                       -                       -                       -                       -                       (2,977,081)        -                       (2,977,081)        
ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ
   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (4,010)               -                       (4,010)               (4,010)               -                       (4,010)               
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
   ไม่มีอาํนาจควบคุม
   - การซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (744)                  (744)                  
   - การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (221,789)           (221,789)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 1,568,716         25,180,347       305,000            (2,683,558)        175,822            44,984,630       125,216            7,819,634         (128,266)           (110,246)           252,421            7,958,759         77,489,716       3,112,989         80,602,705       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่ง
ส่วนเกินมูลค่า ผลสะสมของ ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนที่สูงกว่า จดัสรรแลว้ - การปรับ ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สํารอง มูลค่ายตุิธรรม จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุน้ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุน ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,693,617)        175,822            45,708,001       59,665              8,828,888         (154,022)           (171,607)           8,562,924         83,813,433       3,368,190         87,181,623       
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เนื่องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
   มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 2) -                       -                       -                       -                       -                       (929,268)           (2,132)               -                       -                       -                       (2,132)               (931,400)           (76,845)             (1,008,245)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 -หลงัปรับปรุง 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,693,617)        175,822            44,778,733       57,533              8,828,888         (154,022)           (171,607)           8,560,792         82,882,033       3,291,345         86,173,378       
กาํไรสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       3,025,869         -                       -                       -                       -                       -                       3,025,869         193,924            3,219,793         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       -                       (11,541)             -                       40,903              2,449                31,811              31,811              684                   32,495              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       3,025,869         (11,541)             -                       40,903              2,449                31,811              3,057,680         194,608            3,252,288         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                       -                       -                       -                       -                       (4,767,560)        -                       -                       -                       -                       -                       (4,767,560)        -                       (4,767,560)        
ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ
   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                       -                       -                       -                       -                       (3,700)               -                       -                       -                       -                       -                       (3,700)               -                       (3,700)               
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
   ไม่มีอาํนาจควบคุม
   - การซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (6,860)               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (6,860)               (3,065)               (9,925)               
   - การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       (235,355)           (235,355)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,700,477)        175,822            43,033,342       45,992              8,828,888         (113,119)           (169,158)           8,592,603         81,161,593       3,247,533         84,409,126       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม ผลสะสมของ หุน้กู ้
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - การปรับ ส่วนเกินทุน แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง มูลค่ายตุิธรรม จากการตีราคา องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุน ที่ดิน ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,566,896         24,678,143       175,822            8,881,694         137,286            2,083,944         274,847            2,496,077 37,798,632
แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั 1,820                439,280            -                       -                       -                       -                       (22,426)             (22,426)             418,674
กาํไรสําหรับงวด -                       -                       -                       14,950,926       -                       -                       -                       -                       14,950,926       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       (496)                  -                       -                       (496)                  (496)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       -                       14,950,926       (496)                  -                       -                       (496)                  14,950,430       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                       -                       -                       (2,977,081)        -                       -                       -                       -                       (2,977,081)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 1,568,716         25,117,423       175,822            20,855,539       136,790            2,083,944         252,421            2,473,155         50,190,655       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 1,589,200         30,103,179       175,822            18,214,812       70,691              2,083,944         -                       2,154,635         52,237,648       
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื่องจากการนาํมาตรฐานการรายงาน
   ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 2) -                       -                       -                       (33,096)             -                       -                       -                       -                       (33,096)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 1,589,200         30,103,179       175,822            18,181,716       70,691              2,083,944         -                       2,154,635         52,204,552       
กาํไรสําหรับงวด -                       -                       -                       6,141,536         -                       -                       -                       -                       6,141,536         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       (11,268)             -                       -                       (11,268)             (11,268)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       -                       6,141,536         (11,268)             -                       -                       (11,268)             6,130,268         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                       -                       -                       (4,767,560)        -                       -                       -                       -                       (4,767,560)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 1,589,200         30,103,179       175,822            19,555,692       59,423              2,083,944         -                       2,143,367         53,567,260       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,951,585            13,093,838          6,163,902           17,350,048          
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,188,142            2,765,938           659,677              511,286              
รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 5,812                   3,626                  2,509                  269                     
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตดัจาํหน่ายของภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 2,040                   2,537                  21                       779                     
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 22,519                 70,120                9,442                  (1,805)                 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้
  ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (2,302)                 6,647                  274                     325                     
รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (138,463)             (147,849)             (63,453)               (64,774)               
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ (51,230)               -                          (51,230)               -                          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (180,900)             (484,451)             -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพตดัจาํหน่าย 1,271                   9,344                  1,271                  9,344                  
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          (7,618,994)          -                          (11,250,318)        
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4,666)                 5,120                  (3,085)                 (781)                    
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (5,571)                 11,391                (5,571)                 11,391                
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ 23,128                 25,349                18,817                19,876                
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 200,723               757,697              53,317                169,949              
ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน (85,904)               28,246                (38,762)               6,925                  
รายไดท้างการเงิน (23,357)               (61,303)               (131,349)             (166,856)             
เงินปันผลรับ (4,791)                 (9,304)                 (5,814,028)          (5,415,935)          
ตน้ทุนทางการเงิน 446,115               549,981              423,710              608,679              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 7,344,151            9,007,933           1,225,462           1,788,402           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,841,482            (582,187)             480,531              (226,160)             
สินคา้คงเหลือ (38,789)               75,503                12,715                12,263                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (21,307)               (10,894)               -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 46,268                 (15,265)               (141)                    144                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,458,986)           (340,423)             (206,913)             (112,186)             
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,673,335)           (275,279)             (727,074)             (103,367)             
รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 89,941                 98,618                49,673                41,854                
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (125,998)             1,184                  (62,526)               (24,552)               
ประมาณการหน้ีสินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ 320,354               -                          296,381              -                          
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (43,920)               (39,129)               (19,303)               (301)                    
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (10,416)               (3,272)                 331                     (8,314)                 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,269,445            7,916,789           1,049,136           1,367,783           
เงินสดรับจากรายไดท้างการเงิน 20,804                 53,390                132,128              159,442              
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (420,398) (473,689) (463,937)             (534,813)             
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 27,030                 5,311                  -                          -                          
จ่ายภาษีเงินได้ (672,856)             (1,205,633)          (194,450)             (162,010)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,224,025            6,296,168           522,877              830,402              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

12                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน -                          (3,337)                 -                          (3)                        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืนลดลง 66,682                 -                          137                     -                          
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (2,219)                 (1,214)                 -                          -                          
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 387,294               341,822              5,813,893           5,415,935           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
   และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (5,000)                 (33,104)               (3,509,870)          (400,232)             
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          12,721,772          -                          12,710,118          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                          -                          (602,742)             (344,706)             
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (160,000)             (390,000)             
รับชาํระเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          3,180,417           414,832              
เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (87)                      (58)                      (87)                      (58)                      
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 19,129                 9,774                  7,092                  1,596                  
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,669,427)           (3,754,886)          (759,159)             (713,995)             
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า -                          (167,927)             -                          -                          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (136,537)             (224,693)             (62,770)               (110,929)             
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (3,340,165)           8,888,149           3,906,911           16,582,558          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

13                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,500                 -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (20,600)               -                          -                          -                          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยลดลง -                          -                          (3,566,520)          (1,845,789)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 3,177,195            (5,846,272)          3,200,000           (5,800,000)          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,000,000            -                          5,000,000           -                          
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (85,974)               (1,539,952)          (85,974)               (1,539,952)          
เงินสดจ่ายชาํระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ (5,000,000)           -                          (5,000,000)          -                          
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (270,620)             -                          (82,725)               -                          
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                          (9,396)                 -                          (906)                    
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,925)                 (744)                    -                          -                          
เงินปันผลจ่าย (4,754,396)           (2,977,632)          (4,754,396)          (2,977,632)          
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (224,802)             (215,313)             -                          -                          
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,151,622)           (10,589,309)        (5,289,615)          (12,164,279)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (1,267,762)           4,595,008           (859,827)             5,248,681           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 4,696,212            5,033,518           2,467,290           2,295,456           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 3,428,450          9,628,526         1,607,463          7,544,137          

-                          -                          
ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                          14,722                -                          966                     
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 372,105               -                          1,309                  -                          
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน(ลดลง) (713,370)             (115,096)             (378,647)             13,599                
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (117,120)             115,290              37,387                76,946                
เงินปันผลคา้งรับเพิ่มข้ึน 147                      -                          135                     -                          
เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 23,518                 5,886                  13,164                (551)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

14                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย 
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล ด าเนินการภายใต้ช่ือ
โรงพยาบาล 6 กลุ่มคือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช                  
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยลั นอกจากน้ีเครือข่าย            
ของบริษทัฯ ยงัรวมถึงธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์
ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตน ้ าเกลือและธุรกิจร้านขายยาและเวชภณัฑ์ เป็นตน้ โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนเลขท่ี        
2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง 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 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษทัย่อยในงวดปัจจุบัน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 7  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 17 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  
 กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ

ตลาด ท่ีเดิมถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต  
 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทั
พิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนด
วิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั 
โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์  

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสญัญา และวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 
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กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการทาง
การเงินเพื่อใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
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-          เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอย
ปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการ
ค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวด
ตามสดัส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน 

1.6 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสญัญาเช่า 

1.6.1  เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ในบางกรณี 
กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่ายและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
เกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็น
ระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึง
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
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1.6.2  สัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2.  ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว 899,836 (899,836) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,850,028 (79,779) (27,037) 8,743,212 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 899,836 - 899,836 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 35,744 - 994 36,738 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 604,679 - 604,679 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,538,288 (1,022) (607) 17,536,659 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 465,829 (465,829) - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 353,706 - 3,700 357,406 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  78,439,826 - (46,285) 78,393,541 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,366,710 3,366,710 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 125,204 16,535 - 141,739 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน     
   สิทธิการเช่า 1,021,841 - (1,021,841) - 

รวมสินทรัพย์   107,730,302       74,584     2,275,634    110,080,520  
     
หนีสิ้น     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,178,376 - (60,342) 6,118,034 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 3,422,898 3,422,898 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 47,389 - (47,389) - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,550,291 24,140 (1,887) 2,572,544 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 21,043 - 21,043 

รวมหนีสิ้น 8,776,056 45,183 3,313,280 12,134,519 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 45,708,001 39,533 (968,801) 44,778,733 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,562,924 (2,132) - 8,560,792 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 

 
3,368,190 

 
(8,000) 

 
(68,845) 

 
3,291,345 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,639,115 29,401 (1,037,646) 56,630,870 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว 401 (401) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,075,116 (6,512) (5,824) 2,062,780 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 401 - 401 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 298,247 - 298,247 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 156,501 (156,501) - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  724,959 - 3,700 728,659 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13,913,948 - (836) 13,913,112 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 954,214 954,214 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - 1,302 - 1,302 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน     
   สิทธิการเช่า 304,440 - (304,440) - 

รวมสินทรัพย ์ 17,175,365 136,536 646,814 17,958,715 

     
หนีสิ้น     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 773,998 773,998 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 848 - (848) - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 153,572 24,140 (1,887) 175,825 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 21,043 - 21,043 

รวมหน้ีสิน 154,420 45,183 771,263 970,866 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18,214,812  91,353  (124,449)  18,181,716  
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2.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

การปรับปรุงส่วนแบ่งก าไรของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรม 

 
(1,022) 

 
- 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน (56,008) (5,210) 
การรับรู้ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 
96,563 

 
96,563 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 39,533 91,353 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,696,212 - - 4,696,212 4,696,212 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,546,596 - - 8,466,817 8,466,817 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 899,836 626,844 - 272,992 899,836 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11,262 - - 11,262 11,262 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 465,829 141,746 432,950 29,983 604,679 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 14,619,735 768,590 432,950 13,477,266 14,678,806 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,467,290 - - 2,467,290 2,467,290 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,000,161 - - 1,993,649 1,993,649 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2,909,780 - - 2,909,780 2,909,780 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 401 391 - 10 401 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 156,501 141,746 156,501 - 298,247 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3,936,390 - - 3,936,390 3,936,390 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 11,470,523 142,137 156,501 11,307,119 11,605,757 

      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรม 21 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

2.2     สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มา
ถือปฏิบติัคร้ังแรก 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 25 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,083,664 1,176,986 
หกั: สัญญาบริการ สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 
 

(3,226,250) 
 

(547,626) 
บวก: สิทธิในการขยายอายสุญัญาเช่า  3,497,691 436,085 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,979,596) (292,295) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

3,375,509 
 

773,150 
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 47,389 848 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,422,898 773,998 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 231,512 49,787 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 3,191,386 724,211 

 3,422,898 773,998 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,123,867 397,812 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 940,773 269,245 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เฮลิคอปเตอร์และอุปกรณ์การแพทย ์ 45,170 271,010 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 140,984 2,179 
ยานพาหนะ 115,916 13,968 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,366,710 954,214 
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3.       ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6,638 16,517 11,529 26,476 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6,400,252 8,282,868 1,378,755 1,827,226 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,139 948 90,379 110,252 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 225,298 246,263 32,138 36,207 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 246,141 303,432 59,360 74,955 

รวมลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6,879,468 8,850,028 1,572,161 2,075,116 

  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้ง
ช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,630 10,975 8,727 18,076 
 ไม่เกิน 3 เดือน 2,669 5,327 2,694 8,100 
 3 ถึง 6 เดือน 254 107 75 262 
 6 ถึง 12 เดือน 60 45 30 24 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 37 63 3 14 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,650 16,517 11,529 26,476 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (12) - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -สุทธิ 6,638 16,517 11,529 26,476 
กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกัน     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,130,429 4,243,480 364,988 788,167 
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,746,188 3,041,082 354,709 714,638 
 3 ถึง 6 เดือน 981,332 709,988 442,573 295,023 
 6 ถึง 12 เดือน 653,255 387,984 254,102 77,075 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 535,503 445,010 143,281 117,267 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,046,707 8,827,544 1,559,653 1,992,170 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (646,455) (544,676) (180,898) (164,944) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -สุทธิ 6,400,252 8,282,868 1,378,755 1,827,226 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 6,406,890 8,299,385 1,390,284 1,853,702 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการก าหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดแ้ละตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนบริการ
ดา้นบญัชี บริการบริหารงานสารสนเทศและบริการบ ารุงรักษา 

อัตราร้อยละของรายได้สุทธิหรืออัตราตามท่ีระบุใน
สญัญา 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการจ าหน่ายและซ้ือสินคา้และบริการ ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื 
 
 

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
 เงินกูย้มืระหว่างบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชาคิดอตัรา
ดอกเบ้ียตามสญัญา 

        รายการธุรกิจท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 1.3 3.6 1.2 2.8 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) - - 374.2 327.0 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 0.8 0.5 - - 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 5.4 1.8 - 0.2 
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 15.6 37.5 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 166.4 228.7 
ดอกเบ้ียรับ - - 57.8 61.4 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 1,249.3 2,061.8 
รายไดอ่ื้น - - 26.1 25.4 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 148.8 201.5 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 50.8 60.4 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 9.8 6.8 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 9.9 29.0 
บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 6.4 1.1 1.0 0.9 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 8) 1.8 1.4 1.8 1.4 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 2.4 3.0 1.6 2.5 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 23.1 33.0 20.0 24.4 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 0.7 0.7 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11.8 21.8 6.2 11.9 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 5.5 9.5 4.6 7.3 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) - - 374.2 327.0 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 3.9 5.8 - - 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 8.7 3.7 0.1 0.6 
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 56.8 74.6 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 403.4 471.4 
ดอกเบ้ียรับ - - 116.9 121.2 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 5,437.2 5,086.0 
รายไดอ่ื้น - - 49.3 49.4 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 346.6 411.9 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 109.7 124.2 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 19.7 19.2 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 38.1 61.8 
บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 16.8 2.8 3.0 2.4 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 8) 1.8 1.4 1.8 1.4 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 8.0 6.1 4.5 4.9 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 76.6 85.4 62.1 65.4 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 1.5 1.5 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 35.6 46.8 19.7 27.8 
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 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  (หมายเหตุ 3)     
บริษทัร่วม 2,362 7,244 1,219 5,317 
บริษทัยอ่ย - - 9,729 20,343 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,288 9,273 581 816 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,650 16,517 11,529 26,476 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (12) - - - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกัน -สุทธิ 6,638 16,517 11,529 26,476 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 67,447 87,286 

รวม - - 67,447 87,286 

     
ดอกเบีย้ค้างรับและอ่ืน ๆ     
บริษทัยอ่ย - - 22,194 22,143 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,139 948 738 823 

รวม 1,139 948 22,932 22,966 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 1,139 948 90,379 110,252 

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 17,757 17,795 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,169 6,290 - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกัน 4,169 6,290 17,757 17,795 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

     
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 12)     
บริษทัร่วม 3,841 2,138 37 84 
บริษทัยอ่ย - - 91,471 112,594 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,519 17,926 6,984 14,109 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 12,360 20,064 98,492 126,787 

     
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 100,934 58,459 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,493 5,504 2,156 2,081 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 2,493 5,504 103,090 60,540 

     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย)     

บริษทัยอ่ย - - 2,266 10,755 

รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  - - 2,266 10,755 

     
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 230,661 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,317 - - - 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 37,317 - 230,661 - 

     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 13,294 12,757 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,208 953 921 921 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กิจการที่เกีย่วข้องกนั 1,208 953 14,215 13,678 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบับริษทัยอ่ยระหวา่งงวดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม
2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน
2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย 2,909,780 877,090 (273,610) 3,513,260 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 2,909,780 877,090 (273,610) 3,513,260 

     
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย 3,936,390 164,832 (3,180,417) 920,805 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 3,936,390 164,832 (3,180,417) 920,805 

     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย 12,139,192 361,181 (3,927,701) 8,572,672 

รวมเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 12,139,192 361,181 (3,927,701) 8,572,672 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปีแก่บริษทัย่อย โดยคิดดอกเบ้ีย
ส าหรับเงินใหกู้ย้มืในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุใน
สญัญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัยอ่ย โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นในอตัราเงินฝาก
ประจ า ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 ภาระค า้ประกนักบับริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดค้  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนเงิน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา    
(31 ธนัวาคม 2562: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22.2 106.9 19.1 101.6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.0 1.0 1.0 1.0 

รวม 23.2 107.9 20.1 102.6 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 57.1 141.1 42.3 126.8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.0 5.6 2.0 5.6 

รวม 59.1 146.7 44.3 132.4 

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

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน  
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562* 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562* 
เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 529,149 626,844 254 391 

เงินฝากประจ าและตัว๋เงินคลงัท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 306,447 272,992 10 10 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  835,596 899,836 264 401 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เดิมแสดงเป็นเงินลงทุนชั่วคราว  และไดจ้ดัประเภทใหม่เป็น
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ         

บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั หยดุด าเนินกิจการ 5 ลา้นบาท 30.00 30.00 870 871 1,500 1,500 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 15.26         
ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 25.11 25.11 186,380 181,480 69,952 69,952 

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 796 ลา้นบาท 22.94 24.99 16,448,053 16,691,746 12,473,458 12,473,458 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ       12,544,910 12,544,910 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั     16,635,303 16,874,097   

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

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 
30.00 30.00 - -   

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายเวชภณัฑ ์ 120 ลา้นบาท 47.17 47.17 698,356 664,191   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย    698,356 664,191   
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    17,333,659 17,538,288   
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 บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2563 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
จ ากดั (มหาชน) ลดลงเป็นร้อยละ 22.94 การลดสัดส่วนการถือหุน้ดงักล่าวท าใหบ้ริษทั ฯ ตอ้งปรับลดมูลค่า
เงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 64.57 ลา้นบาท โดยการลดส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ
ส่วนแบ่งองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมท่ีเคยรับรู้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามสัดส่วนท่ี
ถูกลดลง 

6.1  รายละเอยีดของส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ระหวา่งงวดหกเดือน        
ส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับ               
ระหวา่งงวดหกเดือน           

ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 
2563 

30 มิถุนายน 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

30 มิถุนายน 
2562 

บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ      

บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั (1) (1) - - 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั 4,900 230 - - 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 133,338 449,429 374,152 326,989 
บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย     
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตอล โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 42,663 34,793 - - 

รวม 180,900 484,451 374,152 326,989 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 133.3 ลา้นบาท สุทธิจากการ
ลดสดัส่วน (30 มิถุนายน 2562: จ านวน 449.4 ลา้นบาท) โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่ง
น้ีค านวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมแลว้ 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

   

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 957,636 861,873 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.82 98.82 574,697 574,697 197,642 148,231 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.70 99.70 610,332 610,332 249,242 199,394 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,657 602,657 455,761 455,761 
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 97.27 708,993 708,993 599,166 599,166 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 240,000 160,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 45,000 60,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 59,854 49,878 
บริษทั วฒันเวช จ ากดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.72 99.72 450,788 450,788 125,650 107,700 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 91.45 91.45 935,355 935,355 68,589 68,589 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ 
ร้อยละ 74.02 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 24.66) 

บริการตรวจวิเคราะห์แลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 55,518 66,622 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 154,375 66,500 
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 

   

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. หยดุด าเนินกิจการ 26,000 ลา้นเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
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 - 39,000 
บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) ประกนัสุขภาพ 250 ลา้นบาท 99.99 99.99 192,027 192,027 - - 
บริษทั รอยลับางกอก  เฮล็ธ์แคร์ จ ากดั การลงทุน  1,086 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,086,000 1,086,000 162,900 130,320 
บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั บริการดา้นเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
200 ลา้นบาท 100.00 100.00 200,000 200,000 - 140,000 

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 98.60 98.60 9,264,432 9,264,252 1,311,196 1,311,157 
บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,622,872 3,622,872 300,000 - 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.65 93.65 1,737,706 1,737,706 78,666 137,666 
บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.71 85.71 939,775 939,775 60,000 102,857 
บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,131 - 100,025 
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 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

   

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา 42.86 ลา้นบาท 87.05 87.05 551,318 551,318 18,655 7,462 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้โดย
บริษทัฯ ร้อยละ 35.01 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย    
ร้อยละ 29.02) 

โรงพยาบาล 193.8 ลา้นบาท 35.01 34.43 451,942 442,252 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000,000 1,000,000 - - 
BDMS Inter Pte. Ltd. การลงทุน  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 3,655,000 219,300 182,750 
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 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

   

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

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 78,000 91,000 
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 9,600,000 - - 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั โรงแรม 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 100,000 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     58,154,123 54,644,253 5,437,150 5,085,951 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (154,062) (154,062)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ     58,000,061 54,490,191   

 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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     บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นจ านวนเงิน 9.7 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 64.03 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด      ไดอ้นุมติั
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 9,600 ลา้นบาท เป็น 12,600 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 300 ลา้น
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจ านวน
แลว้ 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ไดอ้นุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 418,523 435,829 142,416 156,501 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 34,984 30,000 - - 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  – สัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 16) 180,238 - 180,238 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  633,745 465,829 322,654 156,501 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เดิมแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และไดจ้ดัประเภทใหม่เป็น
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ        
  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน         
   ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 91,541 - 1,770 1,770 1 6 
   บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.20 350 350 135 144 
    2,120 2,120 136 150 
   ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    1,835 3,386 - - 

         รวมตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั   3,955 5,506 136 150 

        
  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กจิการที่เกีย่วข้องกัน        
   บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สายการบิน 2,100 0.85 39,466 39,466 1,790 1,432 
   ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    72,444 84,978 - - 
         รวมตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กจิการที่เกีย่วข้องกนั    111,910 124,444 1,790 1,432 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        
   บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จ ากดั ใหบ้ริการจดัท า

หนงัสือเดินทาง 
100 0.53 531 531 - - 

   บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลด้ิง จ ากดั การลงทุน 226 3.55 9,000 9,000 800 800 
   บริษทั เอ๊กซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จ ากดั วินิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง

เอกซ์เรย ์
100 4.09 4,520 4,520 - 

 
613 

   บริษทั อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั สรรหาส่งเสริม พฒันา 
นวตักรรมและ
วิสาหกิจเร่ิมตน้ 

129 9.71 12,500 12,500 - - 

         รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด    26,551 26,551 800 1,413 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 
   เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
  142,416 156,501 2,726 2,995 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ   (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

เงินลงทุนโดยบริษัทย่อย        
  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด        
   บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 160 4.28 143,724 143,724 2,053 2,292 
   ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    (14,030) (13,689) - - 

     รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด    129,694 130,035 2,053 2,292 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

      เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        
      บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา

สมุนไพร 
80 0.60 290 290 12 17 

      บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจมหาวิทยาลยั
รังสิต 

150 33.33 107,192 107,192 - 4,000 

      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 12 4,017 

      ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    5,271 (2,879) - - 
          รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด     124,047 115,897 12 4,017 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

      เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดด าเนินกิจการ)         

      บริษทั สมุนไพรพญาไท จ ากดั อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 220 63.64 42,889 42,889 - - 
      ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    (20,523) (9,493) - - 

          รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดด าเนินกจิการ)     22,366 33,396 - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
   – สุทธิในงบการเงินรวม 

   
418,523 435,829 4,791 9,304 

 

กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึง
เป็นไปตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 
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บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ ากดั 

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

บริษทั สมุนไพรพญาไท จ ากดั 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในบริษทั สมุนไพรพญาไท จ ากดั ท่ีมีสถานะหยดุด าเนินกิจการแต่ไม่ไดจ้ดั
ประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

8.2 เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วยวธีิราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
หุน้กู ้- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 35,000 30,000 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (16) - 
หุน้กู ้- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์- สุทธิ 34,984 30,000 

9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  78,439,826 13,913,948 
การจดัประเภทรายการไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (46,285) (836) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 78,393,541 13,913,112 
ซ้ือเพิ่ม 2,838,937 417,899 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (20,271) (6,676) 
โอนเขา้ 3,580 1,065 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,820,291) (530,145) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 35,073 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 78,430,569 13,795,255 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  - - 
ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) 2,298,584 648,938 
การจดัประเภทรายการจากสิทธิการเช่า 1,021,841 304,440 
การจดัประเภทรายการจาก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 46,285 836 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 2) 3,366,710 954,214 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 372,199 64,265 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (16,765) (302) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (245,162) (77,568) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 3,476,982 940,609 

11. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 3,201 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 24 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงิน 3,200 ลา้นบาท         
(31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี)  

โดยเงินเบิกเกินบัญชีกบัธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ส าหรับ
วงเงินกู้ท่ี เป็นสกุลเงินบาท และ LIBOR บวกอัตราคงท่ีส าหรับวงเงินกู้ท่ี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ              
ส่วนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและจ่ายดอกเบ้ียและเงินตน้เม่ือเงินกู้
ระยะสั้นครบก าหนดตามท่ีตกลงในสัญญา  
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,360 20,064 98,492 126,787 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,250,849 3,554,812 240,932 450,797 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,493 5,504 103,090 60,540 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 728,795 1,594,779 140,686 538,941 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 697,900 815,019 241,642 204,255 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,692,397 5,990,178 824,842 1,381,320 

13.  ประมาณการหนีสิ้นโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 และ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่ง
หน่ึงไดมี้มติใหย้ติุการด าเนินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลโดยคิดค่าใชจ่้ายเพียงเลก็นอ้ยใหแ้ก่สมาชิกท่ีได้
จ่ายค่าสมาชิกล่วงหนา้เป็นระยะเวลาตลอดชีพในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามล าดบั 
เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายแลว้มี
ความเห็นวา่การด าเนินโครงการดงักล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามกฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการได ้ถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งให้ประกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงมีผลให้สัญญาภายใต้
โครงการดงักล่าวถือเป็นการตอ้งหา้มตามกฎหมายและตกเป็นโมฆะ ทั้งน้ี ในการยติุโครงการ บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยไดเ้สนอคืนเงินค่าสมาชิกพร้อมเงินค่าชดเชยให้แก่สมาชิกและเสนอสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ
การให้ส่วนลดร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพแก่สมาชิก โดยการปรับงบการเงินปี 2559 ไดถื้อ
ตามตวัเลขจ านวนเงินคืนและชดเชยให้แก่สมาชิกจากการยติุโครงการท่ีคาดว่าจะมีการจ่ายในปี 2560 โดยถือ
วา่เป็นเหตุการณ์ในอดีตท่ีก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัและเป็นเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีตอ้ง
ปรับปรุงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 หน้ีสินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษทัฯ มีจ านวนประมาณ 964 ลา้นบาท และ 820 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ในระหว่างปี 2560 สมาชิกบางส่วน (ในงบการเงินรวม จ านวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 151 รายจาก 282 ราย) ไดต้กลงยอมรับขอ้เสนอดงักล่าวแลว้ แต่สมาชิกบางส่วนยงั
ไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินจากการยติุโครงการให้การรักษาพยาบาล
ตลอดชีพ ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินค่าสมาชิกท่ีตอ้งจ่ายคืนและเงินชดเชยท่ีอาจตอ้งจ่ายคืนให้กบัอดีต
สมาชิกท่ียงัไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ มีจ านวนประมาณ 440 
ลา้นบาท และ 380 ลา้นบาทตามล าดบั 

หลงัจากการยติุโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ  ไดมี้อดีตสมาชิกโครงการดงักล่าวบางส่วนยืน่ฟ้อง
บริษทัฯ และบริษทัย่อยต่อศาลจ านวนหลายคดี โดยขอให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยด าเนินการโครงการ
ดงักล่าวต่อไป และในบางคดีไดมี้การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   

ในการพิจารณาคดีบางส่วน ศาลไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีก่อนมีค าพิพากษา โดยมี
สาระส าคญัคือใหบ้ริษทัฯ ท าการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอตัราปกติแบบไม่มีส่วนลด และบางส่วนให้
สมาชิกใช้สิทธิตามโครงการฯ จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนโดย ศาลไดใ้ห้อดีต
สมาชิกท่ีไดรั้บการคุม้ครองชัว่คราวตามค าสั่งศาลท าสัญญาประกนัต่อศาลว่าตกลงยินยอมรับผิดชดใชค่้า
รักษาพยาบาลดงักล่าวแก่บริษทัฯ หากศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่า บริษทัฯ มีสิทธิยุติโครงการดงักล่าว  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิไดช้ าระค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวเป็น
ลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้บาง
คดี (รวมทั้งคดีท่ีศาลไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวก่อนมีค าพิพากษาทุกคดี) โดยคดีในส่วนท่ีมีการยื่นฟ้อง
บริษทัฯนั้น ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาแยกออกไดเ้ป็น 3 แนวหลกัๆ คือ 1. ให้บริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลง
โครงการดงักล่าวต่อไป  และ 2. ให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป  และหากบริษทัฯ 
ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไปไดใ้ห้บริษทัฯจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นค าพิพากษาซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนท่ีบริษทัฯจ่ายใหแ้ก่สมาชิกท่ีตอบรับขอ้เสนอของ
บริษทัฯโดยไม่ฟ้องคดี และ 3. ให้โจทกคื์นเงินค่าสมาชิกพร้อมค่าชดเชยซ่ึงไดท้ าขอ้ตกลงก่อนฟ้องคดีไว้
กบับริษทัฯ และให้บริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป โดยในค าพิพากษาของศาลแพ่งทั้ง
สามแนวในบางคดีศาลใหบ้ริษทัฯ ชดใชค่้ารักษาพยาบาลของโจทกท่ี์จ่ายไปจริงภายหลงัจากท่ีปิดโครงการ
จนถึงวนัก่อนมีค าพิพากษาดว้ย ในส่วนท่ีมีการฟ้องคดีบริษทัยอ่ย ศาลไดมี้ค าพิพากษาเป็น 3 แนวคือ 1. ให้
บริษทัย่อยจ่ายชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นค าพิพากษาซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนท่ี
บริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่สมาชิกท่ีตอบรับขอ้เสนอของบริษทัยอ่ยโดยไม่ฟ้องคดี   2. ให้บริษทัยอ่ยปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงโครงการของบริษทัย่อยต่อไป และให้บริษทัย่อยชดใช้ค่ารักษาพยาบาลของโจทก์ท่ีจ่ายไปจริง
ภายหลงัจากท่ีปิดโครงการจนถึงวนัก่อนมีค าพิพากษา และ 3. ใหโ้จทกคื์นเงินค่าสมาชิกพร้อมค่าชดเชยซ่ึง
ไดท้ าขอ้ตกลงก่อนฟ้องคดีไวก้บับริษทัยอ่ย และให้บริษทัยอ่ยปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป 
ทั้งน้ียงัมีคดีอีกจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่มีค าพิพากษาและยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ 
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ในระหวา่งปี 2561 ถึง 2563 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกฟ้องคดีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
แลว้บางคดี  โดยพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้โดยให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามขอ้ตกลง
โครงการดงักล่าวต่อไปและพิพากษายกฟ้องส่วนท่ีสมาชิกเรียกค่าสินไหมทดแทน  

อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเห็นว่าจากขอ้เท็จจริงและบทบญัญติั
ของกฎหมาย สัญญาดังกล่าวเข้าลักษณะของสัญญาประกันภัยและการยุติโครงการดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ฝ่ายบริหารพิจารณาตามเหตุผลในความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยแลว้ จึงใชสิ้ทธิตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาของศาลแพ่ง เพื่อให้
ศาลสูงไดพ้ิจารณาและพิพากษาคดีใหเ้ป็นท่ียติุและเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการต่อไป    

ในไตรมาส 1 ปี  2563 ศาลฎีกาไดมี้ค าสั่งไม่อนุญาตให้บริษทัฯ ฎีกาในคดีท่ีอดีตสมาชิกฟ้องคดีบริษทัฯ 
บางคดี เป็นผลให้คดีดงักล่าวถึงท่ีสุด และเป็นไปตามท่ีศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาแลว้ว่า 
ขอ้ตกลงและการด าเนินโครงการฯ ไม่มีลกัษณะเป็นการประกนัภยั ให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของ
โครงการฯ ต่อไป ดว้ยเหตุดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดมี้หนงัสือแจง้ต่อสมาชิกใหท้ราบวา่ บริษทัฯ มีเจตนาท่ีจะ
ปฏิบติัตามกฎหมายและตามค าพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสุด  และ  จะเปิดด าเนินโครงการฯ ต่อไปอีกคร้ัง 
โดยเร่ิมเปิดด าเนินโครงการฯ ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 และให้สมาชิกท่ีได้ท าข้อตกลงยุติโครงการฯ    
ไปแลว้ สามารถแจง้ความประสงคข์อกลบัเขา้เป็นสมาชิกโครงการฯ ต่อไปได ้โดยตอ้งคืนเงินค่าสมาชิก
และเงินค่าชดเชยท่ีไดรั้บคืนไปทั้งจ านวนให้แก่บริษทัฯ และให้สมาชิกท่ีไดท้ าขอ้ตกลงยุติโครงการฯ ไป
แลว้ขอรับคืนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีไดช้ าระไปในระหว่างท่ียุติโครงการฯ  โดยมีอดีตสมาชิกไดก้ลบัเขา้
ร่วมโครงการฯแลว้บางส่วน 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดมี้หนงัสือแจง้ต่อสมาชิกให้ทราบวา่บริษทัยอ่ยจะเปิดด าเนินโครงการฯ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาคดีของบริษทัใหญ่ โดยเร่ิมเปิด
และด าเนินโครงการฯ ต่อไปอีกคร้ังในวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 โดยให้สมาชิกท่ีไดท้ าขอ้ตกลงยติุโครงการฯ 
ไปแลว้ สามารถแจง้ความประสงคข์อกลบัเขา้เป็นสมาชิกโครงการฯ ต่อไปไดโ้ดยตอ้งคืนเงินค่าสมาชิก
และเงินค่าชดเชยท่ีไดรั้บคืนไปทั้งจ านวนให้แก่บริษทัยอ่ย และขอรับคืนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีสมาชิกได้
ช าระไปในระหวา่งท่ียติุโครงการฯและมีอดีตสมาชิกไดก้ลบัเขา้ร่วมโครงการฯของบริษทัยอ่ยแลว้บางส่วน 

ณ วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2563  บ ริษัทฯและบริษัทย่อยจึงบัน ทึกประมาณการห น้ี สินโครงการให ้       
การรักษาพยาบาลตลอดชีพตามค าพิพากษาของศาลแพ่ง  เป็นจ านวนประมาณ 1,067 ล้านบาท                 
(เฉพาะบริษทัฯ ประมาณ 905 ลา้นบาท) สุทธิจากจ านวนเงินท่ีจะรับคืนจากอดีตสมาชิกซ่ึงไดรั้บคืนแลว้
บางส่วนในงวดน้ี  
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  4,700,907 
กูเ้พิ่ม 5,000,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (85,974) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 9,614,933 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (214,933) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9,400,000 

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ      
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
ระยะเวลาของ          
สัญญาเงินกู ้

วงเงิน การช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียต่อปี (%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

เร่ิม ส้ินสุด 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

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

ทุก 6 เดือน อตัราคงท่ี 6.7 9.3 214.9 300.9 

เม.ย. 2560 เม.ย. 2567 1,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราคงท่ี - - 1,000.0 1,000.0 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2564 3,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี 
- - 2,400.0 2,400.0 

ก.ย. 2560 ก.ย. 2564 3,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงท่ี 

- 
 

- 
 

1,000.0 
 

1,000.0 
 

มิ.ย. 2563 มิ.ย. 2565 2,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงท่ี 

- 
 

- 
 

2,000.0 
 

- 
 

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

- 
 

- 
 

3,000.0 
 

- 
 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6.7 9.3 9,614.9 4,700.9 

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

 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารง
อตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 51 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 หน้ีสินตามสญัญาเช่าประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,491,745 51,517 1,045,785 873 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (1,929,811) (4,128) (279,904) (25) 

รวม 3,561,934 47,389 765,881 848 

หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี (288,490) 

 
(16,878) (93,384) 

 
(249) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,273,444 30,511 672,497 599 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เดิมแสดงเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และไดจ้ดัประเภท
ใหม่เป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่า ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

16. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูแ้ละตดัจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 19,591,489 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 1,271 
หกั: ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งงวด (5,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 14,592,760 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 
หุน้กู ้ 14,592,760 
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 ยอดคงคา้งของหุน้กูข้องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เลขท่ีหุน้กู ้

ระยะเวลาของหุน้กู ้

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

อตัรา
ดอกเบ้ียต่อปี 

(%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

วนัท่ี
ออกจ าหน่าย วนัครบก าหนด 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

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 

BDMS205A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2563 2,000,000 2,000 4.19% - 2,000 

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 

BDMS202A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2563 3,000,000 3,000 2.41% - 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  

17. หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน  
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ – สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ (หมายเหตุ 14) 8,305 - 8,305 - 

รวมหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  8,305 - 8,305 - 
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18.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

12 เมษายน 2562 2,977 0.19 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 2,977 0.19 

 
    
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 4,768 0.30 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 4,768 0.30 

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ ไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ิน 8,741 ลา้นบาท โดยในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.25 
บาท เป็นจ านวนเงินรวม 3,973 ลา้นบาท และในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มอีกในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 4,768 ลา้นบาท 
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19.    ภาษีเงินได้  

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี              
ท่ีประมาณไว ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 196,784 613,382 (1,432) 107,608 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 29,308 (110,504) 5,838 (30,755) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 226,092 502,878 4,406 76,853 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 576,778 3,418,820 (1,291) 2,418,959 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 155,014 (848,678) 23,657 (19,837) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 731,792 2,570,142 22,366 2,399,122 

20.   ก าไรต่อหุ้น  

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

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสญัญา       
-  สญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร                15 - - - - - 
-  สญัญาเช่าอุปกรณ์ส านกังานและ บริการอ่ืน 394 258 46 97 1 - 
-  สญัญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบ ารุง 

    เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 220 77 - - - - 
-  สญัญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 1,524 1 - 383 - - 

รวม 2,153 336 46 480 1 - 

บริษทัฯ  

บริษทัฯ ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการใหบ้ริการคลินิกเวชกรรม 
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2563 โดยตกลงช าระค่าตอบแทนตามอตัราคงท่ีและ
อตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือ
ตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จ 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 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเหลืออยู่
เป็นจ านวน 462 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ จ านวน 141 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการปฏิบติัตามสญัญา 

22. ส่วนงานด าเนินงาน 

 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 เน่ืองจากส่วน
งานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจาก
เกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานด าเนินงานและส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียง
ส่วนเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่น
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 

23.  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่
มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใช ้วิธี
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ราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว
แทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กลุ่มบริษทัจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 - ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง  

ระดบั 2 - ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 - ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีปรับมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร                       
  หรือขาดทุน - 529 

 
- 529 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ – สญัญาแลกเปล่ียน                  
  อตัราดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 8) - 180 

 
- 180 

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีปรับมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร 
  ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 246 - 

 
173 419 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 38 319 357 
ท่ีดิน - 36,227 - 36,227 
หนีสิ้นทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
- หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ – สญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา

 ต่างประเทศ (หมายเหตุ 17)  - 8 
 

- 8 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 58 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - สญัญาแลกเปล่ียน 

 อตัราดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 8) - 180 
 

- 180 
- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีปรับมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร 

 ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 116 - 
 

26 142 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 304 425 729 
ท่ีดิน - 5,464 - 5,464 
หนีสิ้นทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
- หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ – สญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา

 ต่างประเทศ (หมายเหตุ 17)  - 8 
 

- 8 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

24. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ  ในวันท่ี       
13 สิงหาคม 2563 
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