
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่ง

กาลแบบยอ่ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบทานขอ้มูล

ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการ

เงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ     

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว

อาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษทั

ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน

ประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2564 



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,827,520           19,666,366         7,131,179           17,332,843         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 6,739,334           7,191,782           899,778              943,514              

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 3 -                          -                          3,181,767           3,350,769           

สินคา้คงเหลือ 1,688,464           1,855,166           107,270              100,517              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4 1,062,297           1,272,926           85                        85                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 23,669                26,565                -                          -                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 19,341,284         30,012,805         11,320,079         21,727,728         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 4,556                  5,276                  -                          -                          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 5 598,750              603,490              352,605              303,393              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 929,614              938,546              70,815                70,815                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          57,997,895         57,997,643         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                          -                          796,318              854,622              

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 363,273              363,248              742,084              742,059              

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 80,341,527         81,313,253         13,582,337         13,780,218         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 3,072,742           3,314,807           800,207              862,806              

ค่าความนิยม 17,538,869         17,538,869         -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,308,317           1,355,627           657,911              685,520              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 99,176                92,924                -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3 584,817              511,406              63,215                30,961                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 104,841,641       106,037,446       75,063,387         75,328,037         

รวมสินทรัพย์ 124,182,925       136,050,251       86,383,466         97,055,765         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 11 4,229,319           4,450,043           706,044              809,807              

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3 4,309,735           3,709,802           880,951              755,129              

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 -                          107,467              -                          107,467              

   - หนีสินตามสัญญาเช่า 13 202,307              319,831              80,699                126,883              

   - หุน้กู้ 14 2,499,670           -                          2,499,670           -                          

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 75,400                82,600                -                          -                          

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 3 -                          -                          10,767,603         11,296,481         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 499,013              1,705,088           -                          1,102,126           

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 169,712              185,460              94,151                102,734              

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 15 -                          7,206                  -                          7,206                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 634,210              652,854              160,318              185,915              

รวมหนีสินหมุนเวยีน 12,619,366         11,220,351         15,189,436         14,493,748         

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 1,000,000           6,000,000           1,000,000           6,000,000           

หนีสินตามสัญญาเช่า 3, 13 3,087,794           3,141,862           564,415              582,735              

หุน้กู ้ 14 12,095,252         14,593,850         12,095,252         14,593,850         

ประมาณการหนีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 1,290,404           1,287,272           1,116,248           1,117,091           

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,555,499           4,394,895           1,449,109           1,403,897           

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 516,990              561,520              124,631              140,463              

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,291,983           3,324,432           185,102              179,145              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3 67,875                63,370                31,909                31,938                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 25,905,797         33,367,201         16,566,666         24,049,119         

รวมหนีสิน 38,525,163         44,587,552         31,756,102         38,542,867         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน  

     หุน้สามญั 17,582,235,672 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,758,224           1,758,224           1,758,224           1,758,224           

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

     หุน้สามญั 15,892,001,895 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,589,200           1,589,200           1,589,200           1,589,200           

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 30,166,103         30,166,103         30,103,179         30,103,179         

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305,000              305,000              -                          -                          

ส่วนเกินมลูค่าเงินลงทุนทีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (2,699,604)          (2,699,611)          -                          -                          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 175,822              175,822              175,822              175,822              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,142,062         47,099,526         20,553,263         24,498,891         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 11,395,053         11,274,144         2,205,900           2,145,806           

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 82,073,636         87,910,184         54,627,364         58,512,898         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,584,126           3,552,515           -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 85,657,762         91,462,699         54,627,364         58,512,898         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 124,182,925       136,050,251       86,383,466         97,055,765         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 16,442,998       13,079,657       2,482,959         2,042,105         

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 720,184            706,968            -                        -                        

รายไดอื้น 

เงินปันผลรับ 3, 5.1, 6.1, 7 4,575                4,791                2,242,456         1,626,099         

อืน ๆ 3 234,144            190,182            276,520            220,330            

รวมรายไดอื้น 238,719            194,973            2,518,976         1,846,429         

รวมรายได้ 17,401,901       13,981,598       5,001,935         3,888,534         

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 11,761,517       9,853,296         1,789,838         1,480,539         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 3,539,171         3,131,074         859,038            726,348            

รวมค่าใช้จ่าย 15,300,688       12,984,370       2,648,876         2,206,887         

กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,101,213         997,228            2,353,059         1,681,647         

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.1 5,187                (36,726)             -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 32,698              11,976              59,784              64,985              

ตน้ทุนทางการเงิน (188,118)           (217,914)           (165,690)           (198,436)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,950,980         754,564            2,247,153         1,548,196         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (382,791)           (226,092)           (395)                  (4,406)               

กาํไรสําหรับงวด 1,568,189         528,472            2,246,758         1,543,790         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,452,166         457,821            2,246,758         1,543,790         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 116,023            70,651              

1,568,189         528,472            

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 18

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.09 0.03 0.14 0.10

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) ############ ############ ############ ############

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 1,568,189         528,472            2,246,758         1,543,790         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 30,055              (91,672)             -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม -                        (3,138)               -                        -                        

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 30,055              (94,810)             -                        -                        

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ 33,263              60,228              29,978              31,594              

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 33,263              60,228              29,978              31,594              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 63,318              (34,582)             29,978              31,594              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,631,507         493,890            2,276,736         1,575,384         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,514,573         424,753            2,276,736         1,575,384         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 116,934            69,137              

1,631,507         493,890            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 31,754,152       31,961,933       4,814,998         5,222,926         

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 1,436,447         1,564,972         -                        -                        

รายไดอื้น 

เงินปันผลรับ 3, 5.1, 6.1, 7 4,575                4,791                4,762,444         5,814,028         

อืน ๆ 3 487,612            453,271            526,696            525,683            

รวมรายไดอื้น 492,187            458,062            5,289,140         6,339,711         

รวมรายได้ 33,682,786       33,984,967       10,104,138       11,562,637       

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 22,812,078       22,801,729       3,449,693         3,543,153         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 6,823,050         6,989,795         1,616,530         1,563,221         

รวมค่าใช้จ่าย 29,635,128       29,791,524       5,066,223         5,106,374         

กาํไรจากการดาํเนินงาน 4,047,658         4,193,443         5,037,915         6,456,263         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.1 8,063                180,900            -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 46,062              23,357              101,414            131,349            

ตน้ทุนทางการเงิน (383,065)           (446,115)           (339,772)           (423,710)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,718,718         3,951,585         4,799,557         6,163,902         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (712,773)           (731,792)           (4,772)               (22,366)             

กาํไรสําหรับงวด 3,005,945         3,219,793         4,794,785         6,141,536         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,790,830         3,025,869         4,794,785         6,141,536         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 215,115            193,924            

3,005,945         3,219,793         

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 18

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.18 0.19 0.30 0.39

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 15,892,001,895 15,892,001,895 15,892,001,895 15,892,001,895 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 3,005,945         3,219,793         4,794,785         6,141,536         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 100,460            41,587              -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม -                        2,449                -                        -                        

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 100,460            44,036              -                        -                        

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ 20,959              (11,541)             60,094              (11,268)             

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 20,959              (11,541)             60,094              (11,268)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 121,419            32,495              60,094              (11,268)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,127,364         3,252,288         4,854,879         6,130,268         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,911,740         3,057,680         4,854,879         6,130,268         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 215,624            194,608            

3,127,364         3,252,288         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,718,718         3,951,585         4,799,557         6,163,902         

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,165,203         3,188,142         672,250            659,677            

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 3,572                5,812                -                        2,509                

กาํไรจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า (2,976)               -                        -                        -                        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 5,782                -                        4,963                -                        

ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตดัจาํหน่ายของภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 9,249                2,040                -                        21                     

หนีสูญและผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน(กลบัรายการ) 25,069              22,519              (13,785)             9,442                

ค่าเผือ(กลบัรายการ)การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

  มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 7,902                (2,302)               1,259                274                   

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (138,650)           (138,463)           (61,888)             (63,453)             

(กาํไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 18,042              (51,230)             18,699              (51,230)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (8,063)               (180,900)           -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 1,072                1,271                1,072                1,271                

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 588                   (4,666)               4,151                (3,085)               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน (7,565)               (5,571)               (7,565)               (5,571)               

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 28,218              23,128              23,676              18,817              

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 210,478            200,723            53,502              53,317              

ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน 23,365              (85,904)             (2,869)               (38,762)             

รายไดท้างการเงิน (46,062)             (23,357)             (101,414)           (131,349)           

เงินปันผลรับ (4,575)               (4,791)               (4,762,444)        (5,814,028)        

ตน้ทุนทางการเงิน 383,065            446,115            339,772            423,710            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 7,392,432         7,344,151         968,936            1,225,462         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิมขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 428,750            1,841,482         56,646              480,531            

สินคา้คงเหลือ 158,800            (38,789)             (8,012)               12,715              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,896                (21,307)             -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 21,625              46,268              808                   (141)                  

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (122,101)           (1,458,986)        (10,698)             (206,913)           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 580,571            (2,673,335)        133,426            (727,074)           

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 78,372              89,941              37,473              49,673              

หนีสินหมุนเวียนอืน (24,753)             (125,998)           (24,460)             (62,526)             

ประมาณการหนีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ (25,086)             320,354            (24,519)             296,381            

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน (49,874)             (43,920)             (8,290)               (19,303)             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 4,505                (10,416)             (29)                    331                   

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,446,137         5,269,445         1,121,281         1,049,136         

เงินสดรับจากรายไดท้างการเงิน 44,657              20,804              102,289            132,128            

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (314,846) (420,398) (330,543)           (463,937)           

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 3,563                27,030              -                        -                        

จ่ายภาษีเงินได้ (2,053,882)        (672,856)           (1,149,025)        (194,450)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 6,125,629         4,224,025         (255,998)           522,877            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

12                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนลดลง 211,286            66,682              -                        137                   

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง(เพิมขึน) 720                   (2,219)               -                        -                        

เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 21,570              387,294            4,762,444         5,813,893         

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (252)                  (3,509,870)        

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (5,000)               (5,000)               -                        -                        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 10,000              -                        -                        -                        

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ยลดลง(เพิมขึน) -                        -                        171,018            (602,742)           

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (160,000)           

รับชาํระเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        63,852              3,180,417         

เงินสดจ่ายซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (25)                    (87)                    (25)                    (87)                    

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 20,517              19,129              2,414                7,092                

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (1,840,079)        (3,669,427)        (413,425)           (759,159)           

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (114,810)           (136,537)           (58,032)             (62,770)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (1,695,821)        (3,340,165)        4,527,994         3,906,911         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัเพมิขึน(ลดลง) (7,200)               16,900              -                        -                        

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        (528,878)           (3,566,520)        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน

   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน -                        3,177,195         -                        3,200,000         

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                        5,000,000         -                        5,000,000         

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,107,467)        (85,974)             (5,107,467)        (85,974)             

เงินสดจ่ายชาํระเพือไถ่ถอนหุน้กู ้ -                        (5,000,000)        -                        (5,000,000)        

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (236,025)           (270,620)           (95,766)             (82,725)             

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,771)               (9,925)               -                        -                        

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,000              -                        -                        -                        

เงินปันผลจ่าย (8,741,549)        (4,754,396)        (8,741,549)        (4,754,396)        

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (192,642)           (224,802)           -                        -                        

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (14,268,654)      (2,151,622)        (14,473,660)      (5,289,615)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (9,838,846)        (1,267,762)        (10,201,664)      (859,827)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 19,666,366       4,696,212         17,332,843       2,467,290         

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 9,827,520         3,428,450         7,131,179         1,607,463         

ขอ้มูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 53,155              372,105            17,297              1,309                

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

   เงินประกนัผลงานลดลง (98,623)             (830,490)           (93,065)             (341,260)           

เงินปันผลคา้งรับเพิมขึน -                        147                   -                        135                   

เงินปันผลคา้งจ่ายเพิมขึน(ลดลง) 6,109                23,518              (1,136)               13,164              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

14                     14                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่ง

ส่วนเกินมูลค่า ผลสะสมของ ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอนื ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสูงกวา่ จดัสรรแลว้ - การปรับ ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง มูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา งบการเงินทีเป็น ผูถื้อหุน้ อนืของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถอืหุน้ บริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุน ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 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       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        3,025,869         -                        -                        -                        -                        -                        3,025,869         193,924            3,219,793         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        (11,541)             -                        40,903              2,449                31,811              31,811              684                   32,495              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        3,025,869         (11,541)             -                        40,903              2,449                31,811              3,057,680         194,608            3,252,288         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                        -                        -                        -                        -                        (4,767,560)       -                        -                        -                        -                        -                        (4,767,560)       -                        (4,767,560)       

ส่วนแบ่งดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ

   ทีถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                        -                        -                        -                        -                        (3,700)               -                        -                        -                        -                        -                        (3,700)               -                        (3,700)               

การเปลยีนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย

   - การซือเงินลงทุนเพมิเติมในบริษทัย่อย -                        -                        -                        (6,860)               -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (6,860)               (3,065)               (9,925)               

   - การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (235,355)           (235,355)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 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       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินมูลค่า ผลสะสมของ ผลต่างจากการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสูงกวา่ จดัสรรแลว้ - การปรับ ส่วนเกินทุน แปลงค่า รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง มูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา งบการเงินทีเป็น อนืของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถอืหุน้ บริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุน ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 - ตามทีรายงานไว้เดมิ 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,699,611)       175,822            47,099,526       60,542              11,372,110       (158,508)           11,274,144       87,910,184       3,552,515         91,462,699       

ผลสะสมจากการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน

   ทางการเงิน (หมายเหตุ 1.5) -                    -                    -                    -                    -                    (7,881)               -                    -                    -                    -                        (7,881)               (349)                  (8,230)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 -หลงัปรับปรุง 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,699,611)       175,822            47,091,645       60,542              11,372,110       (158,508)           11,274,144       87,902,303       3,552,166         91,454,469       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        2,790,830         -                        -                        -                        -                        2,790,830         215,115            3,005,945         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        19,018              -                        101,891            120,909            120,909            510                   121,419            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        2,790,830         19,018              -                        101,891            120,909            2,911,739         215,625            3,127,364         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                        -                        -                        -                        -                        (8,740,413)       -                        -                        -                        -                        (8,740,413)       -                        (8,740,413)       

การเปลยีนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย

   - การซือเงินลงทุนเพมิเติมในบริษทัย่อย -                        -                        -                        7                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        7                       (3,778)               (3,771)               

   - การลงทุนในบริษทัย่อยแห่งใหม่ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        20,000              20,000              

   - การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (199,887)           (199,887)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,699,604)       175,822            41,142,062       79,560              11,372,110       (56,617)             11,395,053       82,073,636       3,584,126         85,657,762       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม ผลสะสมของ

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - การปรับ ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง มูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา อนืของส่วน ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุน ทีดิน ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,589,200         30,103,179       175,822            18,181,716       70,691              2,083,944         2,154,635         52,204,552       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        6,141,536         -                        -                        -                        6,141,536         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        (11,268)             -                        (11,268)             (11,268)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        6,141,536         (11,268)             -                        (11,268)             6,130,268         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                        -                        -                        (4,767,560)       -                        -                        -                        (4,767,560)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 1,589,200         30,103,179       175,822            19,555,692       59,423              2,083,944         2,143,367         53,567,260       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,589,200         30,103,179       175,822            24,498,891       61,862              2,083,944         2,145,806         58,512,898       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        4,794,785         -                        -                        -                        4,794,785         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        60,094              -                        60,094              60,094              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        4,794,785         60,094              -                        60,094              4,854,879         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                        -                        -                        (8,740,413)       -                        -                        -                        (8,740,413)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 1,589,200         30,103,179       175,822            20,553,263       121,956            2,083,944         2,205,900         54,627,364       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย 

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล ดําเนินการภายใต้ช่ือ

โรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช                  

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยลั นอกจากน้ีเครือข่าย            

ของบริษัทฯ ย ังรวมถึง Wellness Clinic และธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจ

ห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายยาและเคร่ืองมือแพทย ์ธุรกิจร้านขายยาและเวชภณัฑ ์

ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีท่ีอยู่จดทะเบียนเลขท่ี  2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุ รีตัดใหม่    

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั

มูลค่าของสินทรัพย  ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯ เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการใน

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 16 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษัทย่อยในงวดปัจจุบัน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 7  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัได้มีการเลือกถือปฏิบัติตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง 

สัญญาเช่า (การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19) ซ่ึงทาํให้กิจการไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการลดค่าเช่า

เป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งน้ี การปรับปรุงดงักล่าวให้ใชก้บักรณีการลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผล

โดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และกลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลกระทบสะสมของการนําการปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

เป็นจาํนวน 7.9 ลา้นบาท และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2.       ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,686 4,099 15,287 21,241 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6,223,616 6,691,744 658,342 722,270 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 732 901 148,161 105,382 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 299,552 232,474 35,089 36,704 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 210,748 262,564 42,899 57,917 

รวมลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6,739,334 7,191,782 899,778 943,514 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้ง

ชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,447 2,831 9,968 10,716 

 ไม่เกิน 3 เดือน 1,236 1,268 4,399 9,170 

 3 ถึง 6 เดือน 2 - 686 1,188 

 6 ถึง 12 เดือน 1 - 107 139 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป - - 127 28 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,686 4,099 15,287 21,241 

กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,600,500 3,526,368 387,104 346,729 

 ไม่เกิน 3 เดือน 1,973,825 2,337,743 211,981 200,924 

 3 ถึง 6 เดือน 440,447 471,664 50,698 108,636 

 6 ถึง 12 เดือน 267,311 411,379 30,047 106,013 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 483,836 488,765 117,013 118,153 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,765,919 7,235,919 796,843 880,455 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (542,303) (544,175) (138,501) (158,185) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -สุทธิ 6,223,616 6,691,744 658,342 722,270 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 6,228,302 6,695,843 673,629 743,511 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูยื้ม 

รายไดแ้ละตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนบริการ

ดา้นบญัชี บริการบริหารงานสารสนเทศและบริการบาํรุงรักษา 

อตัราร้อยละของรายไดสุ้ทธิหรืออตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการจาํหน่ายและซ้ือสินคา้และบริการ ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มและเงินกูยื้ม 

 

 

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์

 เงินกูยื้มระหว่างบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชาคิดอตัรา

ดอกเบ้ียตามสัญญา 
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 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 0.8 1.3 - 1.2 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) - - - 374.2 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น - 0.8 - - 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 1.4 5.4 - - 

บริษัทย่อย     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 39.5 15.6 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 213.2 166.4 

รายไดท้างการเงิน - - 30.3 57.8 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 2,241.8 1,249.3 

รายไดอ่ื้น - - 22.0 26.1 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 214.6 148.8 

ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 53.1 50.8 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 10.4 9.8 

ตน้ทุนทางการเงิน - - 5.4 9.9 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 8.3 6.4 3.8 1.0 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 5) - 1.8 - 1.8 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 3.3 2.4 2.6 1.6 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 15.2 23.1 11.5 20.0 

ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 1.4 0.7 - - 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 7.7 11.8 5.1 6.2 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 1.3 5.5 - 4.6 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) - - - 374.2 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 0.9 3.9 - - 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 2.8 8.7 - 0.1 

บริษัทย่อย     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 85.7 56.8 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 407.5 403.4 

รายไดท้างการเงิน - - 61.2 116.9 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 4,761.8 5,437.2 

รายไดอ่ื้น - - 44.0 49.3 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 395.0 346.6 

ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 108.2 109.7 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 19.6 19.7 

ตน้ทุนทางการเงิน - - 16.5 38.1 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 15.8 16.8 5.5 3.0 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 5) - 1.8 - 1.8 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 6.4 8.0 5.2 4.5 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 40.8 76.6 32.2 62.1 

ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 1.5 1.5 - - 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 25.5 35.6 13.8 19.7 
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 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน

งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  (หมายเหตุ 2)     

บริษทัร่วม 864 286 - - 

บริษทัยอ่ย - - 13,413 20,675 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,822 3,813 1,874 566 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 4,686 4,099 15,287 21,241 

     

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)     

รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 79,938 77,064 

รวม - - 79,938 77,064 

     

ดอกเบีย้ค้างรับและอ่ืน ๆ     

บริษทัยอ่ย - - 67,598 27,668 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 732 901 625 650 

รวม 732 901 68,223 28,318 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 732 901 148,161 105,382 

     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 17,680 17,718 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,083 4,083 - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 4,083 4,083 17,680 17,718 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)     

บริษทัร่วม 1,411 1,608 48 75 

บริษทัยอ่ย - - 123,105 90,016 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,501 9,974 10,097 7,827 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า – กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 12,912 11,582 133,250 97,918 

     

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)     

บริษทัยอ่ย - - 39,141 66,585 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,606 3,154 2,230 2,403 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 2,606 3,154 41,371 68,988 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

(รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย)     

บริษทัยอ่ย - - 2,351 3,088 

รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  - - 2,351 3,088 

     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 140,530 185,944 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,906 55,594 18,967 21,438 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 49,906 55,594 159,497 207,382 

     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 12,234 13,141 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,258 1,208 971 921 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 1,258 1,208 13,205 14,062 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบับริษทัยอ่ยระหวา่งงวดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม

2563 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

30 มิถุนายน

2564 

     

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 3,350,769 175,747 (344,749) 3,181,767 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 854,622 5,548 (63,852) 796,318 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 11,296,481 319,100 (847,978) 10,767,603 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 บริษทัฯ ได้ทาํสัญญาให้กู ้ยืมเงินระยะสั้ นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปีแก่บริษทัย่อย โดยคิดดอกเบ้ีย

สําหรับเงินให้กู ้ยืมในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี และอตัรา

คงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไว้

ในสัญญา 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อย โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นในอตัราเงินฝาก

ประจาํ ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 ภาระคํา้ประกนักบับริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2564 บริษัทฯ ได้ค ํ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนเงิน  2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ                        

(31 ธนัวาคม 2563: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 90.8 22.2 78.6 19.1 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.2 1.0 1.1 1.0 

รวม 92.0 23.2 79.7 20.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 130.2 57.1 106.4 42.3 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.3 2.0 2.3 2.0 

รวม 132.5 59.1 108.7 44.3 

นอกเหนือจากผลประโยชน์ระยะสั้ นแล้ว ผูบ้ริหารจะได้รับสวสัดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของ       

บริษทัฯ ท่ีได้วางไว ้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษทัฯ  กรรมการจากภายนอกท่ีไม่มีสถานะเป็น

พนักงาน/ผูบ้ริหารตามสัญญาจา้งของบริษทัฯ จะไดรั้บวงเงินค่ารักษาพยาบาลจาํนวน 3 ลา้นบาท/คน/ปี 

เพื่อใชส้าํหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ 

4. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

5. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 426,773 400,574 220,581 145,464 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

(วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย) 39,953 44,987 - - 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ – สัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 14) 132,024 157,929 132,024 157,929 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  598,750 603,490 352,605 303,393 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) 508,528 507,870 75 75 

เงินฝากประจาํและตัว๋เงินคลงั 

(วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย) 553,769 765,056 10 10 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  1,062,297 1,272,926 85 85 
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5.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

    

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

30 มิถุนายน

2563 

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ        

  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั         

   ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 91,589 - 1,770 1,770 4 1 

   บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.20 350 350 75 135 

    2,120 2,120 79 136 

   ผลสะสมของการปรับมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทนุ    2,111 2,197 - - 

         รวมตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั   4,231 4,317 79 136 

        

  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        

   บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สายการบิน 2,100 0.85 39,466 39,466 - 1,790 

   ผลสะสมของการปรับมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทนุ    150,333 75,130 - - 

         รวมตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั    189,799 114,596 - 1,790 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   

และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

    

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

30 มิถุนายน

2563 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        

   บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ให้บริการจดัทาํ

หนงัสือเดินทาง 

100 0.53 531 531 - - 

   บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จาํกดั การลงทุน 226 3.55 9,000 9,000 - 800 

   บริษทั เอ๊กซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วินิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง

เอกซ์เรย ์

100 4.09 4,520 4,520 613 - 

 

   บริษทั อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จาํกดั สรรหาส่งเสริม พฒันา 

นวตักรรมและ

วิสาหกิจเร่ิมตน้ 

159 7.80 12,500 12,500 - - 

         รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด    26,551 26,551 613 800 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  220,581 145,464 692 2,726 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้ อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

    

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

30 มิถุนายน

2563 

เงินลงทุนโดยบริษัทย่อย        

  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด        

   บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 160 4.28 143,724 143,724 1,369 2,053 

   ผลสะสมของการปรับมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทนุ    (17,110) (12,661) - - 

     รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด    126,614 131,063 1,369 2,053 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

    

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

30 มิถุนายน

2563 

      เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        

      บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา

สมุนไพร 

80 0.60 290 290 14 12 

      บริษทั ประสิทธิรัตน ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจมหาวิทยาลยั

รังสิต 

150 33.33 107,192 107,192 2,500 - 

      บริษทั เอเชีย แลบ๊บอราทอร่ี เซ็นเตอร์ จาํกดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป 5 8.00 400 400 - - 

      บริษทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์

157 5.10 8,000 8,000 - - 

      บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จาํกดั แปรรูปสินคา้ OTOP และ

การท่องเท่ียว 

4 0.38 15 15 - 

 

- 

      บริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จาํกดั โรงพยาบาล 100 1.00 1,000 1,000 - - 

      บริษทั ยบีู (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์

8 11.00 879 879 - - 

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

    118,776 118,776 2,514 12 

      ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    (39,198) 5,271 - - 

          รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด     79,578 124,047 2,514 12 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

    อ่ืน  - สุทธิในงบการเงินรวม 

   

426,773 

 

400,574 4,575 

 

4,791 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็น

เงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย

ทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวและผูถื้อหุน้รายอ่ืนเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีเสียงส่วนใหญ่ 

5.2 เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

หุน้กู ้- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 40,000 45,000 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (47) (13) 

หุน้กู ้- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์- สุทธิ 39,953 44,987 

 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของ        

การถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ          

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ชาํระบญัชีแลว้ 5 ลา้นบาท 30.00 30.00 870 870 1,500 1,500 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 15.26         

ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ       71,452 71,452 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (637) (637) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ -สุทธิ       70,815 70,815 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยกลุ่มบริษทั     176,499 187,250   

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)  ผลิตและจาํหน่ายเวชภณัฑ์ 120 ลา้นบาท 47.17 47.17 741,463 739,596   

บริษทั โนโวยีน เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

บริการถอดรหสัพนัธุกรรม

มนุษยท์ั้งจีโนม 

39 ลา้นบาท 29.60 29.60 11,652 11,700   

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. อยูร่ะหว่างชาํระบญัชี 0.15 ลา้น เหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 

30.00 30.00 - -   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย    753,115 751,296   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    929,614 938,546   



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6.1  รายละเอยีดของส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ)  

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ระหว่างงวดหกเดือน        

ส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับ               

ระหว่างงวดหกเดือน           

ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 

2564 

30 มิถุนายน 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

30 มิถุนายน 

2563 

บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ      

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั - (1) - - 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (10,751) 4,900 - - 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) - 133,338 - 374,152 

บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย     

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตอล โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 18,862 42,663 - - 

บริษทั โนโวยีน เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (48) - - - 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

    รวม 8,063 180,900 - 374,152 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

   

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

30 มิถุนายน

2563 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,232 1,639,232 1,244,932 957,636 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.82 98.82 574,697 574,697 197,641 197,642 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.70 99.70 610,347 610,332 149,547 249,242 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,657 602,657 321,714 455,761 

บริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จาํกดั  โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 84.00 84.00 101,868 101,868 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.27 97.27 708,993 708,993 326,818 599,166 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 400,000 240,000 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 - 45,000 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 49,878 59,854 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.72 99.72 450,788 450,788 - 125,650 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 91.45 91.45 935,355 935,355 - 68,589 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ 

ร้อยละ 74.02 ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 24.66) 

บริการตรวจวิเคราะห์แลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 83,277 55,518 

บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 152,000 154,375 

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 - - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

   

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

30 มิถุนายน

2563 

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. ยงัไม่ไดเ้ปิดดาํเนินการ 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 

บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์้ง จาํกดั ให้บริการดา้นบญัชี 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 30,000 30,000 - - 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) ประกนัสุขภาพ 250 ลา้นบาท 100.00 99.99 192,027 192,027 - - 

บริษทั รอยลับางกอก  เฮ็ลธ์แคร์ จาํกดั การลงทุน  1,086 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,086,000 1,086,000 190,050 162,900 

บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั ยงัไม่ไดเ้ปิดดาํเนินงาน      70 ลา้นบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 

บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จาํกดั บริการจดัฝึกอบรม 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) การลงทุน 1,108 ลา้นบาท 98.62 98.62 9,266,929 9,266,692 874,341 1,311,196 

บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,622,872 3,622,872 400,000 300,000 

บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.65 93.65 1,737,706 1,737,706 78,666 78,666 

บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.71 85.71 939,775 939,775 68,571 60,000 

บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,131 - - 

บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัภยั จาํกดั นายหนา้ประกนั  20 ลา้นบาท 100.00 100.00 20,000 20,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั โรงพยาบาล  1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั โรงพยาบาล  800 ลา้นบาท 100.00 100.00 799,930 799,930 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั โรงพยาบาล 1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 42.86 ลา้นบาท 87.05 87.05 551,318 551,318 26,117 18,655 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทนุชาํระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

   

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

30 มิถุนายน

2563 

บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้โดย

บริษทัฯ ร้อยละ 35.01 ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย    

ร้อยละ 29.02) 

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จาํกดั โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000,000 1,000,000 - - 

BDMS Inter Pte. Ltd. อยูร่ะหว่างชาํระบญัชี 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 จาํกดั โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั  โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จาํกดั โรงพยาบาล 3,655 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,655,000 3,655,000 146,200 219,300 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โรงพยาบาล 3,610 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,610,000 3,610,000 - - 

บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จาํกดั การลงทุน 1,010 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,010,000 1,010,000 - - 

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 88 88 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

 (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุ้นทางออ้ม โดยบริษทั

ยอ่ยร้อยละ 12.75) 

บริการขนส่งทาง

อากาศยาน 

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

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

   

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

30 มิถุนายน

2563 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จาํกดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จาํกดั โรงพยาบาล 1,300 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,300,000 1,300,000 52,000 78,000 

บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จาํกดั บริหารทรัพยสิ์น 10 ลา้นบาท 100.00 100.00 10,000 10,000 - - 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จาํกดั ศูนยก์ารแพทย ์

ดา้นเวชศาสตร์ 

ชะลอวยัและฟ้ืนฟู

สุขภาพ 

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

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จาํกดั โรงแรม 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     58,002,733 58,002,481 4,761,752 5,437,150 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (4,838) (4,838)   

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     57,997,895 57,997,643   
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   เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ท่ีถือโดยบริษัทย่อย 

          ในระหวา่งปี 2564 บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

ทุนชาํระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละของ

การถือหุ้นโดย 

กลุ่มบริษทั 

    

บริษทั สมวรรธน์ เฮลท ์จาํกดั พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และบริการแพทย์

ทางไกลดา้นผิวหนงัและความงาม 

50 57.46 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  81,313,253 13,780,218 

ซ้ือเพิ่ม 1,741,980 320,360 

โอนเขา้ 4,059 9,175 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (25,169) (6,565) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,783,703) (520,851) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 91,107 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 80,341,527 13,582,337 
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9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564  3,314,807 862,806 

ผลสะสมจากการปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  

(หมายเหตุ 1.5) (37,055) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 - หลงัปรับปรุง 3,277,752 862,806 

เพิม่ขึ้น 53,155 17,297 

ลดลง (29,141) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (229,024) (79,896) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 3,072,742 800,207 

10. สินเช่ือระยะส้ัน 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใช ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช ้มีดงัน้ี               

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงินบาท 22,056 ลา้นบาท 21,570 ลา้นบาท 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ   2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,912 11,582 133,250 97,918 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,933,072 3,064,046 309,102 311,971 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,606 3,154 41,371 68,988 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 564,605 556,513 74,612 90,156 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

และเงินประกนัผลงาน 

 

716,124 

 

814,748 

 

147,709 

 

240,774 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,229,319 4,450,043 706,044 809,807 

12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  6,107,467 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (5,107,467) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,000,000 
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ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ      

31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ระยะเวลาของ          

สัญญาเงินกู ้

วงเงิน การชาํระคืนเงินตน้ 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี 

(%) 

จาํนวนเงินคงเหลือ  

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

จาํนวนเงินคงเหลือ  

(ลา้นบาท) 

เร่ิม ส้ินสุด 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ก.พ. 2557* ม.ค. 2564 20 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

ทุก 6 เดือน อตัราคงท่ี - 3.3 - 107.5 

เม.ย. 2560 เม.ย. 2567 1,000 ลา้นบาท เมื่อสัญญาครบกาํหนด อตัราคงท่ี - - 1,000.0 1,000.0 

มิ.ย. 2563 มิ.ย. 2565 2,000 ลา้นบาท เมื่อสัญญาครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี 

- 

 

- 

 

- 

 

2,000.0 

 

มิ.ย. 2563 มิ.ย. 2567 3,000 ลา้นบาท เมื่อสัญญาครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี 

- 

 

- 

 

- 

 

3,000.0 

 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 3.3 1,000.0 6,107.5 

*ในเดือน มกราคม 2561 บริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

โดยเปล่ียนเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 16.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท จาํนวน 

515.8 ลา้นบาท ซ่ึงสัญญาดงักล่าวครบกาํหนดแลว้ในเดือนมกราคม 2564 

 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรง

อตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5,071,002 5,314,286 897,023 974,895 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (1,780,901) (1,852,593) (251,909) (265,277) 

รวม 3,290,101 3,461,693 645,114 709,618 

หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี (202,307) (319,831) (80,699) (126,883) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,087,794 3,141,862 564,415 582,735 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 40 

14. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และตดัจาํหน่ายสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 14,593,850 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 1,072 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 14,594,922 

หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,499,670) 

หุน้กู ้ 12,095,252 

 ยอดคงคา้งของหุน้กูข้องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เลขท่ีหุ้นกู ้

ระยะเวลาของหุ้นกู ้

จาํนวน

หน่วย 

จาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

อตัรา

ดอกเบ้ียต่อปี 

(%) 

จาํนวนเงินคงเหลือ  

(ลา้นบาท) 

วนัท่ี

ออกจาํหน่าย วนัครบกาํหนด 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

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

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

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

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

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

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

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

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

*บริษทั ฯ เขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุ้นกู ้BDMS256A กับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง    

โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราคงท่ีต่อปี 

หุ้นกู้มีขอ้ปฏิบัติบางประการท่ีบริษทัฯ ต้องปฏิบัติตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           

การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  
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15. หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ (หมายเหต ุ12) - 7,206 - 7,206 

รวมหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  - 7,206 - 7,206 

16.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 4,768 0.30 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 4,768 0.30 

    

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 8,740 0.55 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 8,740 0.55 

17.  ภาษีเงินได้  

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี              

ท่ีประมาณไว ้

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 370,955 196,784 (599) (1,432) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 11,836 29,308 994 5,838 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 382,791 226,092 395 4,406 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 759,351 576,778 13,839 (1,291) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (46,578) 155,014 (9,067) 23,657 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 712,773 731,792 4,772 22,366 

18.   กาํไรต่อหุ้น  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด           
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19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา       

-  สัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร                3 - - - - - 

-  สัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและบริการอ่ืน 428 215 40 95 - - 

-  สัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบาํรุง 

    เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 247 79 - - - - 

-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 787 1 - 198 - - 

รวม 1,465 295 40 293 - - 

บริษทัฯ  

บริษทัฯ ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรม 

กาํหนดระยะเวลา 4 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2563 และไดต่้อสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

โดยตกลงชาํระค่าตอบแทนตามอตัราคงท่ีและอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่

จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

บริษทัยอ่ย   

บริษัทย่อยทําสัญญาเช่าพื้นท่ีกับบริษัทแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิก         

เวชกรรมภายในอาคารกาํหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 และไดต่้อสัญญาต่อไปอีก

จนถึงวนัท่ี 27 มกราคม 2567 โดยตกลงชาํระค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้

จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุใน

สัญญา แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

บริษัทย่อยทําสัญญาเช่าพื้นท่ีกับบริษัทแห่งหน่ึงเพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิก          

เวชกรรมภายในอาคารกาํหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 โดยตกลงชาํระค่าตอบแทนตาม

อัตราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ        

หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเหลืออยู่

เป็นจาํนวน 435 ล้านบาท และเฉพาะของบริษทัฯ จาํนวน 133 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทาง

ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการปฏิบติัตามสัญญา 
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20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีจดัทาํให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงาน และได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริหาร 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการท่ีให้การสนบัสนุนดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิต

นํ้ าเกลือและธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ให้บริการจัดการและบริหารทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจ

รักษาพยาบาล จดัจาํหน่ายสินคา้เวชสําอางค์ บริการทางด้านบญัชี บริการดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

บริการจดัฝึกอบรม และนายหน้าประกัน ซ่ึงส่วนงานดาํเนินงานทั้งสองส่วนน้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ี

คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วนงานต่างๆ เป็นกลุ่มเดียวกนั วิธีการให้บริการและการ

บริหารจดัการของส่วนงานต่างๆ มีความใกลเ้คียงกนั  

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการภายใตเ้ขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานดาํเนินงาน    

ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานดาํเนินงาน

และส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนั้น รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบ

การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการสําหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

21.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

21.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

     

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

- เงินลงทนุในกองทนุรวม 

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทนุ)  - 509 

 

- 509 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ – สัญญา    

         แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  - 132 

 

- 132 

- เงินลงทุนในตราสารทุน 

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน) 321 - 

 

106 427 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 38 325 363 

ท่ีดิน - 39,540 - 39,540 

 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ – สัญญา 

  แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 132 - 132 

- เงินลงทุนในตราสารทุน 

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน) 194 - 

 

27 221 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 304 438 742 

ท่ีดิน - 5,464 - 5,464 

22. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษัทฯ ในวนัท่ี 10 

สิงหาคม 2564 
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