
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)   
ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบ
ทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือม่ันว่าจะ
พบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 10 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการให้การ
รักษาพยาบาลโดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยให้แก่สมาชิกท่ีได้จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตลอดชีพ ซ่ึง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ยุติโครงการดังกล่าวแล้วด้วยเหตุผลทางกฎหมายเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 
กุมภาพันธ์ 2560 ตามลําดับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกหน้ีสินไว้ในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดย
ถือตามตัวเลขจํานวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายคืนและชดเชยให้แก่สมาชิกจากการยุติโครงการในปี 2560 เป็นจํานวน
ประมาณ 964 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ ประมาณ 820 ล้านบาท) ซ่ึงในระหว่างปี 2560 สมาชิกบางส่วนในงบ
การเงินรวมจํานวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 151 รายจาก 282 รายได้ตกลง
ยอมรับข้อเสนอและรับเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 หน้ีสินจากการยุติโครงการ
ให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ ซ่ึงคํานวณจากจํานวนเงินค่าสมาชิกท่ีต้องจ่ายคืนและเงินชดเชยที่อาจต้องจ่ายให้แก่
อดีตสมาชิกท่ียังไม่ตอบรับข้อเสนอในงบการเงินรวมมียอดคงค้างจํานวนประมาณ 438 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ
ประมาณ 380 ล้านบาท)  

ในระหว่างปี 2560 มีอดีตสมาชิกโครงการดังกล่าวบางส่วนท่ียังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอได้ย่ืนฟ้องบริษัทฯและบริษัท
ย่อยต่อศาลเพ่ือให้บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินโครงการดังกล่าวต่อไปและอดีตสมาชิกอีกส่วนหน่ึงได้ฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯและบริษัทย่อย  

ต่อมาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2560 ศาลได้มีคําส่ังคุ้มครองชั่วคราวอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีบางส่วน 
โดยมีสาระสําคัญคือให้บริษัทฯ ทําการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอัตราปกติแบบไม่มีส่วนลด และบางส่วนให้
สมาชิกใช้สิทธิตามโครงการฯ จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืนโดยศาลได้ให้อดีตสมาชิกท่ีได้รับ
การคุ้มครองชั่วคราวตามคําส่ังศาลทําสัญญาประกันต่อศาลว่าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว
แก่บริษัทฯ หากศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าบริษัทฯ มีสิทธิยุติโครงการดังกล่าว ท้ังน้ีบริษัทฯได้บันทึกอดีตสมาชิก
ท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยังมิได้ชําระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นลูกหน้ีค้างจ่ายไว้จนกว่าศาลจะมีคํา
พิพากษาหรือคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 
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ในเดือนธันวาคม 2560 และเดือนมกราคม ถึงเมษายน 2561 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดี
บางส่วน โดยให้บริษัทฯและบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อตกลงโครงการดังกล่าวต่อไป และในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เมษายน 2561 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกฟ้องคดีอีกบางส่วน โดยให้บริษัทฯปฏิบัติตามข้อตกลง
ของโครงการดังกล่าวต่อไป และหากบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของโครงการดังกล่าวต่อไปได้ ให้บริษัท
ฯจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และคดีบางส่วนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเห็นว่าจากข้อเท็จจริงและบทบัญญัติของกฎหมาย สัญญาดังกล่าวเข้า
ลักษณะของสัญญาประกันภัยและการยุติโครงการดังกล่าวเป็นการดําเนินการท่ีชอบด้วยกฎหมาย และการอุทธรณ์
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีแนวโน้มท่ีจะชนะคดีได้ ดังน้ันฝ่ายบริหารโดยอาศัยความเห็นของท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จึงจะใช้สิทธิตามกฎหมายย่ืนอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลแพ่งสําหรับคดี
ดังกล่าวทุกคดี เพ่ือให้ศาลสูงได้พิจารณาและพิพากษาคดีให้เป็นท่ียุติและเป็นบรรทัดฐานในการดําเนินการต่อไป 
ท้ังน้ีคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูง  ซ่ึงผลของคดียังมีความไม่แน่นอน  ดังน้ันบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ในขณะน้ี ท้ังน้ีบริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกอดีตสมาชิกท่ีมา
รับการรักษาพยาบาลและยังมิได้ชําระค่ารักษาพยาบาลโดยอาศัยคําพิพากษาของศาลแพ่งดังกล่าวเป็นลูกหน้ีค้างจ่ายไว้
จนกว่าศาลสูงจะมีคําพิพากษา 

ท้ังน้ีข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด 

 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 
 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  
กรุงเทพฯ : 14 พฤษภาคม 2561 
 



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,562,657              5,091,153              3,545,728              2,618,964              
เงินลงทุนชัว่คราว 573,263                 571,624                 393                        393                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 7,385,582              6,939,934              1,529,624              1,438,390              
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             2,552,124              2,723,765              
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4,339                     -                             3,015,647              -                             
สินคา้คงเหลือ 1,592,416              1,735,272              99,962                   113,242                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,139                   21,085                   -                             -                             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,138,396            14,359,068            10,743,478            6,894,754              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8,427                     7,948                     -                             -                             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 16,099,493            15,807,179            7,948,499              7,948,499              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                             -                             52,435,450            52,435,450            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 568,756                 645,800                 274,489                 323,321                 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             4,711,257              4,790,396              
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 308,118                 307,777                 675,700                 675,359                 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7 71,853,293            71,559,483            12,480,881            12,316,569            
ค่าความนิยม 17,538,869            17,538,869            -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,230,301              1,237,368              508,391                 503,730                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 61,232                   68,013                   -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สิทธิการเช่า 3 661,047                 664,715                 330,529                 334,256                 
อ่ืน ๆ 3 416,693                 430,471                 15,070                   49,109                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 108,746,229          108,267,623          79,380,266            79,376,689            
รวมสินทรัพย์ 124,884,625          122,626,691          90,123,744            86,271,443            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน
   จากสถาบนัการเงิน 8 64,441                   72,337                   -                             -                             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 9 4,625,968              4,749,670              965,843                 979,557                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,608,873              5,223,014              1,086,725              1,366,207              
หน้ีสินจากการยติุโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 10 438,468                 440,022                 379,777                 379,777                 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 1,413,897              1,463,307              1,413,897              1,463,307              
   - หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 19,068                   22,039                   3,011                     4,744                     
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 67,000                   67,000                   -                             -                             
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 3 -                             -                             10,938,717            9,952,014              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,201,404              706,016                 237,873                 108,494                 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 77                          2,442                     77                          2,442                     
รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 227,667                 224,098                 102,793                 101,030                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3 534,470                 447,169                 98,389                   121,038                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 13,201,333            13,417,114            15,227,102            14,478,610            
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 9,015,047              9,335,332              9,015,047              9,335,332              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 16,584                   16,493                   518                        137                        
หุน้กู ้ 13 19,585,452            19,584,603            19,585,452            19,584,603            
หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 14 8,851,655              8,774,270              8,851,655              8,774,270              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,034,732              2,005,836              581,674                 571,861                 
รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 628,265                 632,004                 125,849                 122,067                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,843,195              2,847,116              492,331                 385,768                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3 137,178                 142,809                 37,383                   44,560                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 43,112,108            43,338,463            38,689,909            38,818,598            
รวมหนีสิ้น 56,313,441            56,755,577            53,917,011            53,297,208            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (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              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

หุน้สามญั 15,490,956,540 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,549,096              1,549,096              1,549,096              1,549,096              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20,572,873            20,572,873            20,509,949            20,509,949            
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305,000                 305,000                 -                             -                             
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (2,683,472)             (2,683,447)             -                             -                             
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 175,822                 175,822                 175,822                 175,822                 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 37,233,866            34,314,505            11,215,455            7,943,891              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,651,937              8,837,350              2,756,411              2,795,477              
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 65,805,122            63,071,199            36,206,733            32,974,235            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,766,062              2,799,915              -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 68,571,184            65,871,114            36,206,733            32,974,235            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 124,884,625          122,626,691          90,123,744            86,271,443            

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้ 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 3 19,057,282          16,535,395          3,704,563            3,312,927          
รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 783,361               654,567               -                           -                         
รายไดอ้ื่น 
ดอกเบ้ียรับและกาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 11,093                 6,710                   74,718                 80,232               
เงินปันผลรับ 5, 6 3,200                   -                           3,018,847            1,700,941          
อื่น ๆ 188,207               205,025               297,778               267,130             

รวมรายไดอ้ื่น 202,500               211,735               3,391,343            2,048,303          
รวมรายได้ 20,043,143          17,401,697          7,095,906            5,361,230          
ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 12,630,861          11,431,228          2,227,900            2,009,006          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 3,767,103            3,425,802            994,940               908,412             
รวมค่าใช้จ่าย 16,397,964          14,857,030          3,222,840            2,917,418          
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,645,179            2,544,667            3,873,066            2,443,812          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 367,754               324,225               -                           -                         
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,012,933            2,868,892            3,873,066            2,443,812          
ตน้ทุนทางการเงิน 3 (317,150)              (363,052)              (342,908)              (383,279)            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,695,783            2,505,840            3,530,158            2,060,533          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (648,057)              (461,787)              (258,594)              (85,602)              
กําไรสําหรับงวด 3,047,726          2,044,053          3,271,564            1,974,931        

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 2,919,361          1,973,628          3,271,564            1,974,931        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 128,365               70,425                 

3,047,726          2,044,053          

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 16 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 0.19 0.13 0.21 0.13

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 15,490,956,540 15,490,956,540 15,490,956,540   15,490,956,540

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กําไรสําหรับงวด 3,047,726            2,044,053            3,271,564            1,974,931          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (47,257)                (70,638)                (39,066)                (34,537)              

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น
   เงินตราต่างประเทศ (68,261)                (30,229)                -                           -                         
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของบริษทัร่วม (69,457)                105,874               -                           -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (184,975)              5,007                   (39,066)                (34,537)              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (184,975)              5,007                   (39,066)                (34,537)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,862,751          2,049,060          3,232,498            1,940,394        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 2,735,591          1,979,706          3,232,498            1,940,394        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 127,160               69,354                 

2,862,751          2,049,060          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,695,783            2,505,840            3,530,158            2,060,533          
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,302,190            1,252,298            238,456               235,068             
รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 13,701                 6,771                   2,240                   -                         
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตดัจาํหน่ายของภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 3,425                   1,332                   -                           1,332                 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 70,706                 42,194                 41,280                 3,349                 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (3,008)                  -                           (3,008)                  -                         
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 4,438                   2,578                   235                      1,055                 
รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (130,470)              (128,943)              (29,723)                (31,892)              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น 17,975                 -                           -                           -                         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (367,754)              (324,225)              -                           -                         
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพตดัจาํหน่าย 7,529                   8,297                   7,529                   8,297                 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,176                   362                      (157)                     (390)                   
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (2,386)                  15,376                 41,333                 15,376               
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 49,525                 1,933                   9,537                   (38,269)              
ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน 16,290                 28,579                 3,869                   3,916                 
ดอกเบ้ียรับ (10,324)                (6,710)                  (74,719)                (80,232)              
เงินปันผลรับ (3,200)                  -                           (3,018,847)           (1,700,941)         
ดอกเบ้ียจ่าย 317,150               363,052               342,909               383,279             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 4,982,746            3,768,734            1,091,092            860,481             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (509,522)              (63,074)                (126,420)              (165,573)            
สินคา้คงเหลือ 138,418               84,914                 13,045                 11,642               
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 946                      24,783                 -                           -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 34,343                 (16,129)                35,056                 1,080,191          

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (145,285)              (827,734)              39,245                 (457,689)            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (538,217)              (1,077,468)           (234,033)              (336,524)            
รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 130,300               143,339               35,268                 54,075               
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (72,833)                (84,618)                (22,647)                (37,590)              
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (22,993)                (357,496)              (2,089)                  (264,051)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (5,627)                  1,281                   (7,174)                  20                      

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,992,276            1,596,532            821,343               744,982             
ดอกเบ้ียรับ 3,493                   3,737                   68,623                 75,401               
จ่ายดอกเบ้ีย (285,498) (216,517) (311,389)              (238,321)            
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 211                      -                           -                           -                         
จ่ายภาษีเงินได้ (216,030)              (149,351)              (24,023)                (21,421)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,494,452            1,234,401            554,554               560,641             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

10            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (1,638)                  (628)                     -                           -                         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง(เพิ่มข้ึน) (479)                     1,090                   -                           -                         
เงินปันผลรับ 3,200                   -                           3,200                   -                         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (1,340,463)           -                           (3,650,089)         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง(เพิ่มข้ึน) -                           -                           167,560               (801,103)            
เงินสดจ่ายเพื่อเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           (164,000)              (158,223)            
รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           195,428               197,431             
เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                           (1,133)                  -                           (249)                   
เงินสดรับสุทธิจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,850                   10,858                 318                      1,867                 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,579,861)          (3,250,176)           (428,591)              (249,396)            
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (5,000)                  (3,000)                  -                           -                         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (66,072)                (66,116)                (27,806)                (12,311)              
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,647,000)          (4,649,568)           (253,891)              (4,672,073)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง -                           (13,400)                -                           -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                           986,703               69,535               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินลดลง (6,906)                  (1,498,762)           -                           (1,500,000)         
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (359,238)              (374,885)              (359,238)              (368,634)            
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน (9,314)                  (14,279)                (1,364)                  (3,673)                
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                           6,992,451            -                           6,992,451          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (490)                     (2,359)                  -                           -                         
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (375,948)              5,088,766            626,101               5,189,679          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,471,504            1,673,599            926,764               1,078,247          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 5,091,153            4,216,831            2,618,964            2,762,362          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 6,562,657          5,890,430          3,545,728            3,840,609        

-                     -                      
ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 5,629                   195                      -                           -                         
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (ลดลง) (48,717)                7,798,884            (23,140)                (4,381)                
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 68,746                 43,673                 (29,821)                81,213               
เงินปันผลคา้งรับ 4,339                   4,068                   3,015,647            1,700,941          
เงินปันผลคา้งจ่าย 160,134               103,455               -                           -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

12            

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุน ส่วนแบ่ง
ส่วนเกินมลูค่า จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุ้นกู้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ เงินลงทุนที่สูงกวา่ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผือ่ขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,549,096           20,481,531         305,000              (2,680,290)          170,000              29,069,149         370,577              5,136,306           30,734                700,932              585,527              6,824,076           55,718,562         2,586,292           58,304,854                
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           1,973,628           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,973,628           70,425                2,044,053                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           (1,309)                 (70,638)               -                           (29,158)               107,183              -                           7,387                   6,078                   (1,071)                 5,007                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           1,972,319           (70,638)               -                           (29,158)               107,183              -                           7,387                   1,979,706           69,354                2,049,060                  
ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,919)                 -                           (1,919)                 (1,919)                 -                           (1,919)                        
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน
   ในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (266)                    -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (266)                    (1,827)                 (2,093)                        
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (103,455)             (103,455)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 1,549,096           20,481,531         305,000              (2,680,556)          170,000              31,041,468         299,939              5,136,306           1,576                   806,196              585,527              6,829,544           57,696,083         2,550,364           60,246,447                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุน ส่วนแบ่ง
ส่วนเกินมูลค่า จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุ้นกู้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ เงินลงทุนที่สูงกวา่ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผือ่ขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,549,096           20,572,873         305,000              (2,683,447)          175,822              34,314,505         218,427              7,336,861           (31,890)               819,767              494,185              8,837,350           63,071,199         2,799,915           65,871,114                
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           2,919,361           -                           -                           -                           -                           -                           -                           2,919,361           128,365              3,047,726                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           (47,258)               -                           (67,055)               (69,457)               -                           (183,770)             (183,770)             (1,205)                 (184,975)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           2,919,361           (47,258)               -                           (67,055)               (69,457)               -                           (183,770)             2,735,591           127,160              2,862,751                  
ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,643)                 -                           (1,643)                 (1,643)                 -                           (1,643)                        
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อและขาย
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (25)                      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (25)                      (879)                    (904)                           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (160,134)             (160,134)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 1,549,096           20,572,873         305,000              (2,683,472)          175,822              37,233,866         171,169              7,336,861           (98,945)               748,667              494,185              8,651,937           65,805,122         2,766,062           68,571,184                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย 
และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล ดําเนินการภายใต้ชื่อ
โรงพยาบาล 6 กลุ่มคือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช                  
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท  กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล  และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล  นอกจากน้ีเครือข่าย       
ของบริษัทฯ ยังรวมถึงธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตนํ้าเกลือและธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนเลขท่ี 2 
ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษัทฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด ดังน้ันงบ
การเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูล
ท่ีนําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจําปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

 14

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาท่ีทํากับลูกค้า ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี    
1 มกราคม 2562 หลักการสําคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาท่ีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
ฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีทํากับ
ลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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2.       ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
   (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 3,730 9,835 30,779 28,226
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน-สุทธิ 6,798,241 6,418,934 1,200,002 1,195,960 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 5,125 960 155,048 126,582
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 287,130 268,941 64,013 51,016
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 291,356 241,264 79,782 36,606
รวมลูกหนี้การค้า และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 7,385,582 6,939,934 1,529,624 1,438,390 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ีท่ีค้างชําระ
ได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
 ไม่เกิน 3 เดือน 3,454 9,015 27,921 20,698
  3 ถึง 6 เดือน 112 623 - 6,109
  6 ถึง 12 เดือน 72 133 2,840 1,396
  มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 92 64 18 23 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 3,730 9,835 30,779 28,226 
กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน  
 ไม่เกิน 3 เดือน 6,175,766 5,788,194 1,122,690 1,097,000
  3 ถึง 6 เดือน 508,075 459,405 119,762 105,964
  6 ถึง 12 เดือน 271,017 290,907 38,545 36,863
  มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 410,356 372,128 156,280 144,273 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 7,365,214 6,910,634 1,437,277 1,384,100 
หัก: ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (566,973) (491,700) (237,275) (188,140) 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน -สุทธิ 6,798,241 6,418,934 1,200,002 1,195,960 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 6,801,971 6,428,769 1,230,781 1,224,186 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยสามารถ
สรุปได้ดังน้ี  

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกู้ยืม 
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนบริการ
ด้านบัญชี บริการบริหารงานสารสนเทศและบริการบํารุงรักษา 

อัตราร้อยละของรายได้สุทธิหรืออัตราตามที่ระบุในสัญญา

รายได้และต้นทุนจากการจําหน่ายและซ้ือสินค้าและบริการ ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อัตราตามท่ีระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 
 
 

อัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ 
 เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาคิดอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญา 

ซ้ือและจําหน่ายสินทรัพย์ ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสภาพของสินทรัพย์ 
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        รายการธุรกิจท่ีสําคัญสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560
บริษัทร่วม  
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 4.5 5.8 3.1 1.8
รายได้อ่ืน 2.1 2.6 - -
ต้นทุนบริการ 2.0 4.0 0.2 0.1 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน - 0.1 - -
บริษัทย่อย  
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 52.2 27.7
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 230.1 198.5
ดอกเบี้ยรับ - - 66.8 75.8
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 5) - - 3,015.6 1,700.9
รายได้อ่ืน - - 22.3 17.4
ต้นทุนบริการ - - 217.2 183.4
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 63.5 61.1
ค่าใช้จ่ายอ่ืน - - 4.3 6.5
ดอกเบี้ยจ่าย - - 27.2 22.3
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 1.2 2.1 1.0 1.9
รายได้อ่ืน 3.0 2.6 2.6 2.4
ต้นทุนบริการ 44.0 18.5 33.3 11.7
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน 0.8 0.8 - -
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 22.2 35.3 14.1 28.4
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 ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงแยกต่างหากในงบ
แสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน  (หมายเหตุ 2)   
บริษัทร่วม 3,026 6,927 10 2,220
บริษัทย่อย - - 30,550 24,755
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 704 2,908 219 1,251 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 3,730 9,835 30,779 28,226 
 

    

เงินปันผลค้างรับ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษัทร่วม 4,339 - - -

 บริษัทย่อย - - 3,015,647 - 
รวมเงินปันผลค้างรับ – กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4,339 - 3,015,647 - 
   

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 2)  
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารงานค้างรับ  
บริษัทย่อย - - 82,282 77,904 

รวม - - 82,282 77,904 
   

ดอกเบ้ียค้างรับและอื่น ๆ  
บริษัทร่วม 3,410 - 3,410 -
บริษัทย่อย - - 67,668 47,826 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 1,715 960 1,688 852 

รวม 5,125 960 72,766 48,678 
รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,125 960 155,048 126,582 
     

สิทธิการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
  (รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน)     
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 33,000 34,523 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  33,000 34,523 - - 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
เงินมัดจําและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - กิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

 (รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน)     
บริษัทย่อย - - 578 597
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 1,312 398 - - 

รวมเงินมัดจําและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว -
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,312 398 578 597 

  
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  
บริษัทร่วม 1,880 1,955 125 96
บริษัทย่อย - - 134,402 150,201
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 17,676 17,021 13,797 11,377 

รวมเจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 19,556 18,976 148,324 161,674 
  
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  
บริษัทร่วม - 148 - - 
บริษัทย่อย - - 89,056 60,438

 บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 6,731 8,966 2,125 2,456 
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6,731 9,114 91,181 62,894 
  
ดอกเบ้ียค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)     
บริษัทย่อย - - 9,667 9,045 

รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เก่ียวข้องกัน  - - 9,667 9,045 
  
เงินมัดจํารับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(รวมอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน)     
บริษัทย่อย - - 9,476 9,547
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 729 729 729 729 
รวมเงินมัดจํารับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 729 729 10,205 10,276
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  รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันระหว่างงวดสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม

2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 
31 มีนาคม

2561 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย   
บริษัทย่อย 2,723,765 107,081 (278,722) 2,552,124 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 2,723,765 107,081 (278,722) 2,552,124 
   
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย   
บริษัทย่อย 4,790,396 164,000 (243,139) 4,711,257 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4,790,396 164,000 (243,139) 4,711,257 
   
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย   
บริษัทย่อย 9,952,014 1,273,994 (287,291) 10,938,717 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 9,952,014 1,273,994 (287,291) 10,938,717 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี และทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะส้ัน   
กับบริษัทย่อยหลายแห่งโดยคิดดอกเบ้ียสําหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบอัตรา
คงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอัตราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา และคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
บริษัทย่อยในอัตราเงินฝากประจํา ซ่ึงมีกําหนดชําระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินต้น
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2550 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาให้บริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศกับบริษัทฯ เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันเร่ิมให้บริการและสามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก โดยสัญญาดังกล่าวได้กําหนด
อัตราค่าบริการขั้นต่ํา ซ่ึงบริษัทย่อยจะได้รับจากบริษัทฯ เป็นรายเดือน บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี 
โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 ภาระคํ้าประกันกับบริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา    
(31 ธันวาคม 2560: 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปน้ี 
(หน่วย: ล้านบาท)

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 34.7 41.1 31.3 37.8
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.1 0.5 0.1 0.5 
รวม 34.8 41.6 31.4 38.3 
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4. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ   
บริษัท คูล แอนด์ จอย จํากัด หยุดดําเนินกิจการ 5 ล้านบาท 30.00 30.00 871 1,069 1,500 1,500 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ล้านบาท 38.24 38.24 5,407,174 5,338,905 1,459,801 1,459,801 
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 15.26   
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อยร้อยละ 9.85) 

โรงพยาบาล 300 ล้านบาท 25.11 25.11 181,250 187,895 69,952 69,952 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 730 ล้านบาท 20.50 20.50 10,009,214 9,792,564 6,417,246 6,417,246 
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     7,948,499 7,948,499 
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท    15,598,509 15,320,433   
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. อยู่ระหว่างชําระบัญชี 0.15 ล้าน เหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม
30.00 30.00 - -  

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)  ผลิตและจําหน่ายเวชภัณฑ์ 120 ล้านบาท 45.76 45.76 500,984 486,746  
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย    500,984 486,746  
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม    16,099,493 15,807,179  
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รายละเอียดของส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในระหว่างงวดมีดังน้ี  
 

 (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมระหว่างงวด   

สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม 

2561 
31 มีนาคม

2560 
บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
บริษัท คูล แอนด์ จอย จํากัด (198) -
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 134,819 76,055
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด (6,645) (4,536)
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) 221,201 240,770
บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - -
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตอล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) 18,577 11,936

รวม 367,754 324,225 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสองแห่งซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 จํานวนประมาณ 356.0 ล้านบาท (31 มีนาคม 2560: 
บริษัทร่วมสองแห่งจํานวน 316.8 ล้านบาท) หรือร้อยละ 97 (31 มีนาคม 2560: ร้อยละ 98) ของส่วนแบ่ง
กําไรจากบริษัทร่วมท้ังหมด โดยส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหน่ึงคํานวณข้ึนจากงบ
การเงินซ่ึงผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมน้ัน และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมอีกแห่งหน่ึงคํานวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจัดทําโดยฝ่ายบริหาร  
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแล้ว 
อัตราร้อยละของการ        

ถือหุ้น เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด 

   
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม

2560 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ล้านบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จํากัด โรงพยาบาล 500 ล้านบาท 98.82 98.82 574,697 574,697 - 49,405 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ล้านบาท 99.70 99.70 610,332 610,332 - - 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด โรงพยาบาล 586 ล้านบาท 91.48 91.48 602,657 602,657 428,952 107,238 
บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จํากัด  

(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด”) 
โรงพยาบาล 105 ล้านบาท 84.00 84.00 101,868 101,868 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ล้านบาท 97.27 97.27 708,993 708,993 653,635 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล 400 ล้านบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 80,000 60,000 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ล้านบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 - 120,000 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ล้านบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 39,902 39,903 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ล้านบาท 99.69 99.69 450,643 450,643 161,506 17,945 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ล้านบาท 91.42 91.42 935,005 935,005 - - 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
ร้อยละ 74.02 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อยร้อยละ 24.66) 

เซ็นทรัลแลป   75 ล้านบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 - - 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด เซ็นทรัลแลป   10 ล้านบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 - - 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 813,220 813,220 - - 
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(หน่วย: พันบาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแล้ว 
อัตราร้อยละของการ       

ถือหุ้น เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด 

   
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม

2560 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd หยุดดําเนินกิจการ 26,000ล้านเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. ยังไม่ได้เปิดดําเนินงาน 9,200ล้านเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จํากัด ให้บริการด้านบัญชี 30ล้านบาท 100.00 100.00 30,000 30,000 - - 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ประกันสุขภาพ 250ล้านบาท 99.99 99.99 192,027 192,027 - - 
บริษัท รอยัลบางกอก  เฮ็ลธ์แคร์ จํากัด การลงทุน 1,086 ล้านบาท 100.00 100.00 1,086,000 1,086,000 - - 
บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จํากัด บริการด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
200 ล้านบาท 100.00 100.00 200,000 200,000 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จํากัด ยังไม่ได้เปิดดําเนินงาน   70 ล้านบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จํากัด บริการจัดฝึกอบรม 1 ล้านบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) การลงทุน 1,108 ล้านบาท 98.59 98.59 9,263,580 9,263,580 1,311,109 983,054 
บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด โรงพยาบาล 600 ล้านบาท 100.00 100.00 3,622,872 3,622,872 - - 
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัด โรงพยาบาล 42 ล้านบาท 93.65 93.65 1,737,667 1,737,667 137,661 137,657 
บริษัท การแพทย์สยาม จํากัด โรงพยาบาล 100 ล้านบาท 85.71 85.71 939,775 939,775 102,857 85,714 
บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ล้านบาท 99.76 99.76 887,131 887,131 100,025 100,025 
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จํากัด  นายหน้าประกันชีวิต 20 ล้านบาท 100.00 100.00 20,000 20,000 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จํากัด โรงพยาบาล 1,500 ล้านบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จํากัด โรงพยาบาล 800 ล้านบาท 100.00 100.00 799,930 799,930 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จํากัด โรงพยาบาล 1,500 ล้านบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุ้น เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด 

   
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม

2560 
บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด ผลิตและจําหน่ายยา 42.86 ล้านบาท 87.05 87.05 551,318 551,318 - - 
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดย
บริษัทฯ ร้อยละ 34.43 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อย    
ร้อยละ 29.02) 

โรงพยาบาล 193.8 ล้านบาท 34.43 34.43 442,252 442,252 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จํากัด โรงพยาบาล 600 ล้านบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 
BDMS Inter Pte. Ltd. การลงทุน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 3,381 3,381 - - 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 116,655 116,655 - - 
บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด โรงพยาบาล 800 ล้านบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จํากัด  โรงพยาบาล 800 ล้านบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จํากัด โรงพยาบาล 3,655 ล้านบาท 100.00 100.00 3,655,000 3,655,000 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โรงพยาบาล 3,610 ล้านบาท 100.00 100.00 3,610,000 3,610,000 - - 
บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จํากัด การลงทุน 450 ล้านบาท 100.00 100.00 450,000 450,000 - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย์ 20 ล้านเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย์ 20 ล้านเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย์ 20 ล้านเรียล 49.00 49.00 88 88 - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
 (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุ้นทางอ้อม โดยบริษัท
ย่อยร้อยละ 12.75) 

บริการขนส่งทาง
อากาศยาน 

400 ล้านบาท 87.25 87.25 350,858 350,858 - - 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุ้น เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด 

   
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม

2560 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จํากัด ยังไม่ได้เปิดดําเนินงาน 600 ล้านบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จํากัด โรงพยาบาล 1,300 ล้านบาท 100.00 100.00 1,300,000 1,300,000 - - 
บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จํากัด บริหารทรัพย์สินที่ไม่

เกี่ยวกับโรงพยาบาล 
10 ล้านบาท 100.00 100.00 10,000 10,000 - - 

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิก จํากัด ศูนย์การแพทย์
เวชศาสตร์ป้องกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ 

9,600 ล้านบาท 100.00 100.00 9,600,000 9,600,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 52,589,512 52,589,512 3,015,647 1,700,941 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (154,062) (154,062)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 52,435,450 52,435,450  

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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6. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

  ทุนชําระแล้ว  อัตราร้อยละ  
งบการเงินรวม              

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ  (ล้านบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

    
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม

2560 
เงินลงทุนโดยบริษัทฯ  
หลักทรัพย์เผื่อขาย  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 41,648 - 1,770 1,770 - -
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.20 350 350 - -
   2,120 2,120 - - 
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   4,477 4,964 - - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน   6,597 7,084 - - 
 
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สายการบิน 2,100 0.85 39,466 39,466 - -
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 218,375 266,720 - -
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    257,841 306,186 - - 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 

  ทุนชําระแล้ว  อัตราร้อยละ  
งบการเงินรวม               

และงบเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ  (ล้านบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

    
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม

2560 
เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จํากัด ธุรกิจนําเที่ยว 100 0.53 531 531 - -
บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จํากัด การลงทุน 113 3.55 5,000 5,000 3,200 -
บริษัท เอ๊กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ จํากัด วินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง

เอกซ์เรย์ 
100 4.09 4,520 4,520 - - 

เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 10,051 10,051 3,200 - 
  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ    274,489 323,321 3,200 - 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 

  ทุนชําระแล้ว  อัตราร้อยละ  
งบการเงินรวม               

และงบเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ   (ล้านบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

    
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม

2560 
เงินลงทุนโดยบริษัทย่อย 
หลักทรัพย์เผื่อขาย        
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  10,000 10,000 - -
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย    1,516 1,487 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน    11,516 11,487 - - 
        
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน  
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 160 4.28 143,724 143,724 - -
ส่วนต่ํากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย    (10,266) - - -
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน    133,458 143,724 - - 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 

 ทุนชําระแล้ว  อัตราร้อยละ
งบการเงินรวม                 

และงบเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ  (ล้านบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

  
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม

2560 
เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จํากัด จําหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 - - 
บริษัท ประสิทธิรัตน์ จํากัด ดําเนินธุรกิจมหาวิทยาลัย

รังสิต 
150 33.33 107,192 107,192 - -

บริษัท เอเชีย แล๊บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จํากัด บริการตรวจวิเคราะห์แลป 5 8.00 400 400 - - 
บริษัท เคนดอลล์ แกมมาตรอน จํากัด ขายเวชภัณฑ์ 120 5.10 8,000 8,000 - -
Black Brain Health, LLC.  ผลิตและจําหน่ายอาหารเสริม 1.38 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 
8.31 17,975 17,975 - -

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 4 0.38 15 15 - -
บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จํากัด โรงพยาบาล 75 1.33 1,000 1,000 - -
บริษัท ยูบี (ไทยแลนด์) จํากัด ให้คําปรึกษาพัฒนาระบบ

โรงพยาบาล 
0.88 11.00 879 879 - - 

บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด บริการตรวจวิเคราะห์แลป 1 10.00 1,000 1,000 - -
    136,751 136,751 - -
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน    (20,854) (2,879) - - 
เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 115,897 133,872 - - 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: พันบาท) 

 ทุนชําระแล้ว  อัตราร้อยละ
งบการเงินรวม                 

และงบเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ  (ล้านบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหว่างงวด 

  
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม

2560 
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดดําเนินกิจการ)        
บริษัท สมุนไพรพญาไท จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี 196 63.64 42,889 42,889 - - 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (9,493) (9,493) - -
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดดําเนินกิจการ) - สุทธิ    33,396 33,396 - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิในงบการเงินรวม    568,756 645,800 3,200 - 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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บริษัท ประสิทธิรัตน์ จํากัด 
บริษัทย่อยมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัท ประสิทธิรัตน์ จํากัด ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ได้จัดประเภทเป็น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เน่ืองจากบริษัทย่อยไม่มีอํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกล่าวและผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่ 

เงินลงทุนในหุ้นสามัญท่ีหยุดดําเนินกิจการ 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีสถานะหยุดดําเนินกิจการแต่ไม่ได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุน       ใน
บริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีอํานาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปได้
ดังน้ี 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 71,559,483 12,316,569
ซ้ือเพ่ิม – ราคาทุน 1,606,999 375,629
จําหน่ายและตัดจําหน่าย (17,865) (2,401)
โอนเข้า/(โอนออก) 4,688 (340)
ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวด (1,228,262) (211,584)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 3,008 3,008
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (74,758) -
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 71,853,293 12,480,881 

8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
เป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 64.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 72.3 ล้านบาท) โดยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
จ่ายดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีข้ันตํ่าของธนาคารสําหรับวงเงินกู้ท่ีเป็นสกุลเงินบาท และ 
LIBOR บวกอัตราคงท่ีสําหรับวงเงินกู้ท่ีเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ส่วนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
จ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเม่ือเงินกู้ระยะส้ันครบกําหนดตามท่ีตกลงในสัญญา  
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9. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
    (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 19,556 18,976 148,324 161,674
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 3,214,055 3,286,789 487,104 403,445 
เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 6,731 9,114 91,181 62,894
เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 857,719 975,629 92,700 175,189
เจ้าหน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน 527,907 459,162 146,534 176,355
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 4,625,968 4,749,670 965,843 979,557 

10.  หน้ีสินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ 

เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2560 และ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่ง
หน่ึงได้มีมติให้ยุติการดําเนินโครงการให้การรักษาพยาบาลโดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยให้แก่สมาชิกท่ีได้
จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตลอดชีพในวันท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ตามลําดับ 
เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วมี
ความเห็นว่าการดําเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย ซ่ึงบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้ ถือเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องให้ประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงมีผลให้สัญญาภายใต้
โครงการดังกล่าวถือเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายและตกเป็นโมฆะ ท้ังน้ี ในการยุติโครงการ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้เสนอคืนเงินค่าสมาชิกพร้อมเงินค่าชดเชยให้แก่สมาชิกและเสนอสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ
การให้ส่วนลดร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพแก่สมาชิก โดยการปรับงบการเงินได้ถือตามตัวเลข
จํานวนเงินคืนและชดเชยให้แก่สมาชิกจากการยุติโครงการท่ีคาดว่าจะมีการจ่ายในปี 2560 โดยถือว่าเป็น
เหตุการณ์ในอดีตท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบันและเป็นเหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีต้อง
ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 หน้ีสินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ มีจํานวนประมาณ 964 ล้านบาท และ 820 ล้านบาท ตามลําดับ 
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ในระหว่างปี 2560 สมาชิกบางส่วน (ในงบการเงินรวม จํานวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 151 รายจาก 282 ราย) ได้ตกลงยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว แต่สมาชิกบางส่วนยัง
ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 หน้ีสินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาล
ตลอดชีพ ซ่ึงคํานวณจากจํานวนเงินค่าสมาชิกท่ีต้องจ่ายคืนและเงินชดเชยท่ีอาจต้องจ่ายคืนให้กับอดีต
สมาชิกท่ียังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีจํานวนประมาณ 438 
ล้านบาท และ 380 ล้านบาทตามลําดับ  

ผลจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ ในระหว่างปี 2560 มีอดีตสมาชิกโครงการดังกล่าว
บางส่วนได้ย่ืนฟ้องบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อศาล โดยขอให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินการโครงการ
ดังกล่าวต่อ และอดีตสมาชิกอีกส่วนหน่ึงเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม  2560 ศาลได้มีคําส่ังคุ้มครองช่ัวคราวอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีบางส่วน 
โดยมีสาระสําคัญคือให้บริษัทฯ ทําการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอัตราปกติแบบไม่มีส่วนลด และ
บางส่วนให้สมาชิกใช้สิทธิตามโครงการฯ จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืนโดย ศาลได้ให้
อดีตสมาชิกท่ีได้รับการคุ้มครองชั่วคราวตามคําส่ังศาลทําสัญญาประกันต่อศาลว่าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัทฯ หากศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่า บริษัทฯ มีสิทธิยุติโครงการดังกล่าว  
ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้บันทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยังมิได้ชําระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็น
ลูกหน้ีค้างจ่ายไว้จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

ในเดือนธันวาคม 2560  และเดือนมกราคม ถึงเมษายน 2561 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ี
ฟ้องคดีบางส่วน โดยให้บริษัทฯและบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อตกลงโครงการดังกล่าวต่อไป  และในเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2561 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีอีกบางส่วน โดยให้
บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงโครงการดังกล่าวต่อไป  และหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง
โครงการดังกล่าวต่อไปได้ให้บริษัทฯจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และคดีบางส่วนยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลแพ่ง  

อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเห็นว่าจากข้อเท็จจริงและบทบัญญัติ
ของกฎหมาย สัญญาดังกล่าวเข้าลักษณะของสัญญาประกันภัยและการยุติโครงการดังกล่าวเป็นการ
ดําเนินการท่ีชอบด้วยกฎหมาย  และการอุทธรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีแนวโน้มท่ีจะชนะคดีได้     
ฝ่ายบริหารโดยอาศัยความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จึงจะใช้สิทธิตามกฎหมาย
ย่ืนอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลแพ่งสําหรับคดีดังกล่าวทุกคดี เพ่ือให้ศาลสูงได้พิจารณาและพิพากษาคดีให้
เป็นท่ียุติและเป็นบรรทัดฐานในการดําเนินการต่อไป   เน่ืองจากคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลสูง  ซ่ึงผลของคดียังมีความไม่แน่นอน  บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบ
ได้ในขณะน้ี  ท้ังน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้บันทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยังมิได้ชําระ
ค่ารักษาพยาบาลโดยอาศัยคําพิพากษาของศาลแพ่งดังกล่าวเป็นลูกหน้ีค้างจ่ายไว้จนกว่าศาลสูงจะมีคํา
พิพากษา 
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11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี              

31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังน้ี 
(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 10,798,639
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างงวด (359,238)
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน (10,457)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 10,428,944
หัก: ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (1,413,897)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9,015,047
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ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 
2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

ระยะเวลาของสัญญา
เงินกู้ 

วงเงิน การชําระคืนเงินต้น อัตราดอกเบ้ียต่อปี (%) 

จํานวนเงินคงเหลือ  
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

จํานวนเงินคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

เร่ิม ส้ินสุด 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ก.พ. 2551 ก.พ. 2561 3,438 ล้านบาท รายเดือน อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

บวกอัตราคงท่ี - - - 57.3 
พ.ย. 2554 มิ.ย. 2562 3,000 ล้านบาท รายไตรมาส อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

บวกอัตราคงท่ี - - 619.0 719.0
ม.ค. 2555 ก.ค. 2563 586 ล้านบาท รายเดือน อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

บวกอัตราคงท่ี - - 159.5 188.5
มิ.ย. 2555 ธ.ค. 2562 1,766 ล้านบาท รายไตรมาส อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

บวกอัตราคงท่ี - - 471.8 539.2 
ก.พ. 2557* ก.ค. 2564 20 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 
ทุก 6 เดือน อัตราคงท่ี 

16.0 17.3 515.8 569.3 
เม.ย. 2557 มิ.ย. 2562 1,000 ล้านบาท รายเดือน อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

บวกอัตราคงท่ี - - 270.8 333.3
พ.ค. 2556 พ.ค. 2564 2,000 ล้านบาท ทุก 6 เดือน อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

บวกอัตราคงท่ี - - 992.0 992.0 
เม.ย. 2560 เม.ย. 2567 1,000 ล้านบาท เม่ือสญัญาครบกําหนด อัตราคงท่ี - - 1,000.0 1,000.0
ก.ย. 2560 ก.ย. 2562 2,000 ล้านบาท เม่ือสัญญาครบกําหนด อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

บวกอัตราคงท่ี - - 1,000.0 1,000.0 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2562 2,000 ล้านบาท เม่ือสัญญาครบกําหนด อัตราคงท่ี - - 1,000.0 1,000.0 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2564 3,000 ล้านบาท เม่ือสัญญาครบกําหนด อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

บวกอัตราคงท่ี - - 2,400.0 2,400.0 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2564 3,000 ล้านบาท เม่ือสัญญาครบกําหนด อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

บวกอัตราคงท่ี - - 2,000.0 2,000.0 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 16.0 17.3 10,428.9 10,798.6 

*ในเดือน มกราคม 2561บริษัทฯ เข้าทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง
โดยเปล่ียนเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 16.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท จํานวน 515.8 
ล้านบาท และมีผลทําให้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามสัญญาดังกล่าวน้ันเป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่ท่ีต่ํากว่า
สัญญาเดิม 

 สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯได้ระบุข้อปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เช่น การดํารง
อัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น 
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12. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 37,295 40,245 3,543 4,908
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (1,643) (1,713) (14) (27) 
รวม 35,652 38,532 3,529 4,881
หัก: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงปี (19,068) (22,039) (3,011) (4,744) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16,584 16,493 518 137 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ําตาม
สัญญาเช่าการเงินดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31  มีนาคม 2561 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 19,952 17,343 37,295
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                      (884) (759) (1,643) 
มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
การเงิน 19,068 16,584 35,652 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 22,969 17,276 40,245
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                      (930) (783) (1,713) 
มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
การเงิน 22,039 16,493 38,532 
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(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าระยะยาว 3,024 519 3,543
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าระยะยาวรอการตัดบัญชี                                   (13) (1) (14) 
มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
ระยะยาว 3,011 518 3,529 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าระยะยาว 4,769 139 4,908
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าระยะยาวรอการตัดบัญชี                                   (25) (2) (27) 
มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
ระยะยาว 4,744 137 4,881 

กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพ่ือจัดหาเครื่องมือทางการ
แพทย์ อุปกรณ์ และยานพาหนะสําหรับใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 32 
- 60 งวด และเม่ือครบกําหนดสัญญา  

13. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และตัดจําหน่ายสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 19,584,603
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระหว่างงวด 849
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 19,585,452
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 ยอดคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

เลขท่ีหุ้นกู้ 

ระยะเวลาของหุ้นกู้ 
จํานวน
หน่วย 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

อัตรา
ดอกเบ้ียต่อปี 

(%) 

จํานวนเงินคงเหลือ  
(ล้านบาท) 

วันที่
ออกจําหน่าย วันครบกําหนด 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

BDMS228A 6 ส.ค. 2555 6 ส.ค. 2565 500,000 500.0 4.50% 500.0 500.0 
BDMS228B 8 ส.ค. 2555 8 ส.ค. 2565 100,000 100.0 4.50% 100.0 100.0 
BDMS233A 14 มี.ค. 2556 14 มี.ค. 2566 4,000,000 4,000.0 4.63% 4,000.0 4,000.0 
BDMS205A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2563 2,000,000 2,000.0 4.19% 2,000.0 2,000.0 
BDMS235A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2566 1,000,000 1,000.0 4.39% 1,000.0 1,000.0 

BDMS256A* 25 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2568 2,000,000 2,000.0 3.95% 2,000.0 2,000.0 
BDMS266A 24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2569 3,000,000 3,000.0 2.99% 3,000.0 3,000.0 
BDMS202A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2563 3,000,000 3,000.0 2.41% 3,000.0 3,000.0 
BDMS222A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2565 2,500,000 2,500.0 2.97% 2,500.0 2,500.0 
BDMS242A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2567 1,500,000 1,500.0 3.46% 1,500.0 1,500.0 

*บริษัท ฯ เข้าทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสําหรับหุ้นกู้ BDMS256A กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง    
โดยเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบี้ยคงท่ีต่อปีเป็นด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบวกอัตราคงที่ต่อปี 

หุ้นกู้มีข้อปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เช่น การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           
การจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน เป็นต้น  

14.     หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2557 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ยกเว้น
ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนซ้ือขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวใน     
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2557 โดยมีข้อกําหนดและเง่ือนไขหลักของ       
หุ้นกู้แปลงสภาพดังน้ี  
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ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน 
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 5 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท
สกุลเงิน   บาท (THB-Denominate, USD-Settled)
วันครบกําหนดไถ่ถอน 18 กันยายน 2562
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด
ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

สามารถไถ่ถอน ณ วันท่ี 18 กันยายน 2560 ท่ีมูลค่าร้อยละ 106.152
ของมูลค่าเงินต้น 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด
ของบริษัทฯ 

สามารถไถ่ถอนได้หลังจากวันท่ี 18 มีนาคม 2560 หากราคาหุ้นของ
บริษัทฯปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 130 ของราคาไถ่ถอนตามท่ี
ระบุในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ หารด้วยอัตราแปลง
สภาพ ณ ขณะน้ัน 

อัตราดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย
มูลค่าเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน ร้อยละ 110.462 ของมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ 21.045 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ มีภาระท่ีจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือข้อจํากัดบางประการตามท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” 
กําหนดให้กิจการท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงองค์ประกอบของหน้ีสินแยกจากองค์ประกอบที่เป็นทุน
เพ่ือแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังน้ัน ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบริษัทฯได้แยก
องค์ประกอบของหน้ีสินและองค์ประกอบท่ีเป็นทุนออกจากกัน โดยองค์ประกอบของหน้ีสินน้ันได้คํานวณ
จากกระแสเงินสดของเงินต้นและดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดที่เป็นอยู่
ขณะน้ัน หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของหุ้นกู้แปลงสภาพ
หักด้วยส่วนที่เป็นองค์ประกอบของหน้ีสิน 

หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 
หรือครบอายุการชําระคืนของหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกําหนดข้ึน ณ วันท่ีออกหุ้นกู้จะไม่มี
การเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2560 มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด เป็น
มูลค่าเงินต้นจํานวน 1,560 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายชําระเงิน ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนครบ
กําหนดเป็นจํานวนรวมท้ังส้ิน (Early Redemption Price) 1,656 ล้านบาท (หรือร้อยละ106.152 ของเงินต้น 
1,560 ล้านบาท)  
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้แปลงสภาพสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับงวด  
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หุ้นกู้แปลง

สภาพ-
องค์ประกอบที่
เป็นหน้ีสิน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ออกหุ้นกู้แปลง

สภาพ 

 
 
 

รวม 

หุ้นกู้ แปลง
สภาพ -

องค์ประกอบที่
เป็นทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 8,821,639 (47,369) 8,774,270 494,185 
รายการปรับมูลค่าปัจจุบันหุ้นกู้แปลงสภาพ 70,705 - 70,705 -
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออก 
หุ้นกู้แปลงสภาพ - 6,680 

 
6,680 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 8,892,344 (40,689) 8,851,655 494,185 

  

15. ภาษีเงินได้  

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณข้ึนจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปี       
ท่ีประมาณไว้ 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล 633,087 353,313 142,264 20,939
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว 14,970 108,474 116,330 64,663 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 648,057 461,787 258,594 85,602
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16.   กําไรต่อหุ้น  

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด           

กําไรต่อหุ้นปรับลด 

บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องแสดงกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 14) เน่ืองจากการคํานวณกําไรต่อหุ้นโดยสมมติว่ามี
การแปลงสภาพหุ้นกู้ท้ังหมดเป็นหุ้นสามัญแสดงกําไรต่อหุ้นท่ีไม่ปรับลดลง 

17. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 
(หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 

5 ปี
ภาระผูกพันตามสัญญา  
-  สัญญาเช่าอาคารและที่ดิน              260 413 776 21 58 88
-  สัญญาเช่าอุปกรณ์สํานักงานและบริการอ่ืน 355 180 9 237 - -
-  สัญญาเพื่อจัดหาและซ่อมบํารุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ 290 334 - - - -
-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 2,185 1 - 1,126 - -
รวม 3,090 928 785 1,384 58 88 

 

(หน่วย: ล้านบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 

5 ปี
ภาระผูกพันตามสัญญา  
-  สัญญาเช่าอาคารและที่ดิน              255 434 794 22 57 91
-  สัญญาเช่าอุปกรณ์สํานักงานและบริการอ่ืน 469 273 10 290 - -
-  สัญญาเพื่อจัดหาและซ่อมบํารุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ 177 106 - 122 - -
-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 1,591 1 - 714 - -
รวม 2,492 814 804 1,148 57 91 
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บริษัทฯ  
บริษัทฯ ทําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีกับบริษัทแห่งหน่ึง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรม 
กําหนดระยะเวลา 4 ปี สัญญาส้ินสุดวันท่ี 27 กันยายน 2563 โดยตกลงชําระค่าตอบแทนตามอัตราคงท่ีและ
อัตราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ
ตามจํานวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสัญญา แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 
บริษัทย่อย   
บริษัทย่อยทําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีกับบริษัทแห่งหน่ึง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวช
กรรมภายในอาคารกําหนดระยะเวลา 5 ปี สัญญาส้ินสุดวันท่ี 27 มกราคม 2562 โดยตกลงชําระค่าตอบแทน
ตามอัตราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ
ตามจํานวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสัญญา แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า  
บริษัทย่อยทําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีกับบริษัทแห่งหน่ึง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวช
กรรมภายในอาคารกําหนดระยะเวลา 5 ปี สัญญาส้ินสุดวันท่ี 15 มีนาคม 2565 โดยตกลงชําระค่าตอบแทน
ตามอัตราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ
ตามจํานวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสัญญา แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า  
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทเหลืออยู่
เป็นจํานวน 338 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 388 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ: จํานวน 37 ล้านบาท    
(31 ธันวาคม 2560: 39 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ เช่น 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและการปฏิบัติตามสัญญา 

18. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีจัดทําให้กับผู้มีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงาน และได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงาน ท้ังน้ีผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร 

 กลุ่มบริษัทดําเนินกิจการในส่วนงานดําเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอื่นท่ีประกอบ
กิจการท่ีให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ เซ็นทรัลแลป ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับยารักษาโรค
และวัสดุทางการแพทย์ ให้บริการจัดการและบริหารทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจรักษาพยาบาล         จัด
จําหน่ายสินค้าและให้บริการสินค้าเพ่ือสุขภาพ เวชสําอางค์ บริการทางด้านบัญชี บริการด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ บริการจัดฝึกอบรม ประกันสุขภาพ และนายหน้าประกันชีวิต ซ่ึงส่วนงานดําเนินงานท้ังสองส่วน
น้ีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของส่วนงานต่างๆ เป็นกลุ่มเดียวกัน 
วิธีการให้บริการและการบริหารจัดการของส่วนงานต่างๆ มีความใกล้เคียงกัน  
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 นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทดําเนินกิจการภายใต้เขตภูมิศาสตร์ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานดําเนินงาน    
ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานท้ังหมดท้ังส่วนงานดําเนินงาน
และส่วนงานภูมิศาสตร์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารจึงพิจารณารวมส่วนงานดําเนินงานเป็นส่วนงานท่ี
รายงานเพียงส่วนเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล ดังน้ัน รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ท้ังหมดท่ี
แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและภูมิศาสตร์แล้ว 

 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการสําหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 

19.  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้ วิธี
ราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าว
แทน 

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กลุ่มบริษัทจะต้องพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้    
ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากที่สุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1 - ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง  

ระดับ 2 - ใช้ข้อมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

ระดับ 3 - ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณข้ึน  

ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี  
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(หน่วย: ล้านบาท)
 งบการเงินรวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในกองทุนรวม - 512 - 512
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 409 - - 409
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - - 308 308
ท่ีดิน - 33,867 - 33,867

 

(หน่วย: ล้านบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 264 - - 264
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - - 676 676
ท่ีดิน - 5,469 - 5,469

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

20. สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและ
อัตราแลกเปล่ียน 

20.1 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contract) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของอัตรา
ดอกเบ้ีย  

 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง        
มีกําหนดระยะเวลา 10 ปี โดยเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นอัตราลอยตัว BIBOR       
3 เดือนบวกอัตราคงที่ต่อปี ของยอดคงเหลือของหุ้นกู้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 

 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย -สินทรัพย์ 58.7 75.4 58.7 75.4 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียคํานวณโดยใช้อัตราที่กําหนดโดยสถาบันการเงินเสมือน
ว่าได้ยกเลิกสัญญาน้ัน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

20.2 สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap contract)  

เพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของเงินกู้ต่างประเทศท่ีบริษัทฯ มีอยู่น้ัน  เม่ือวันท่ี       
10 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงมีกําหนด
ระยะเวลา 3 ปี โดยเปล่ียนจากเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกู้สกุลเงินบาท และมีผลทําให้ดอกเบ้ีย
ของเงินกู้สกุลเงินบาทมีอัตราที่ลดลงกว่าสัญญาเดิม ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุท่ี 11 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ -หน้ีสิน 20.4 - 20.4 -

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คํานวณโดยใช้อัตราที่กําหนดโดยสถาบันการเงิน
เสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาน้ัน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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20.3 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contract) 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือดังน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  สกุลเงิน จํานวนที่ขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจํานวนท่ีขาย
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

31 มีนาคม 2561 เหรียญสหรัฐอเมริกา 105,731 32.65 – 33.22 
31 ธันวาคม 2560 เหรียญสหรัฐอเมริกา 400,000 32.61 – 33.22 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า - หนี้สิน 158.3 67.8 - - 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คํานวณโดยใช้อัตราที่กําหนดโดยสถาบัน
การเงิน เสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาน้ี ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

การจ่ายเงินปันผล 

 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย     
เงินปันผลสําหรับหุ้นสามัญจํานวน 15,490,956,540 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 
5,576.7 ล้านบาท โดยในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท 
เป็นจํานวนเงินรวม 2,013.8 ล้านบาท และในวันท่ี 26 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส่วนเพ่ิมอีก
ในอัตราหุ้นละ 0.23  บาท เป็นจํานวนเงินรวม 3,562.9 ล้านบาท 

22. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้รับมอบอํานาจของบริษัทฯ  ในวันท่ี                  
14 พฤษภาคม 2561 
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