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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯ เลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการใน

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั  

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2.       ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,259 7,968 20,436 23,480 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 10,409,079 8,574,105 1,026,817 796,644 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 958 783 177,290 160,753 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 304,119 266,333 45,983 46,053 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 301,437 281,564 46,907 44,347 

รวมลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 11,025,852 9,130,753 1,317,433 1,071,277 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระ

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,717 4,277 12,702 13,695 

 ไม่เกิน 3 เดือน 4,508 3,674 7,607 8,560 

 3 ถึง 6 เดือน 34 17 127 1,225 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,259 7,968 20,436 23,480 

     

กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,677,332 4,055,387 520,309 443,661 

 ไม่เกิน 3 เดือน 4,132,439 3,560,561 410,944 280,689 

 3 ถึง 6 เดือน 1,119,827 866,261 84,856 88,389 

 6 ถึง 12 เดือน 647,947 249,622 69,771 28,650 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 394,904 374,023 80,702 79,295 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,972,449 9,105,854 1,166,582 920,684 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (563,370) (531,749) (139,765) (124,040) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -สุทธิ 10,409,079 8,574,105 1,026,817 796,644 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 10,419,338 8,582,073 1,047,253 820,124 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ทั้งน้ีในงวดปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบายการกาํหนดราคา

ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 2.2 0.5 - - 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 0.4 0.9 - - 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 3.4 1.4 0.1 - 

     

บริษัทย่อย     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 44.6 46.2 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 287.4 194.3 

รายไดท้างการเงิน - - 26.8 30.9 

เงินปันผลรับ  - - 2,104.2 2,520.0 

รายไดอ่ื้น - - 28.3 22.0 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 246.0 180.4 

ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 60.5 55.1 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 7.9 9.2 

ตน้ทุนทางการเงิน - - 10.3 11.1 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 13.4 7.5 5.2 1.7 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และรายไดอ่ื้น 3.4 3.1 2.3 2.6 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 37.4 25.6 35.6 20.7 

ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 0.8 0.1 - - 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 15.2 17.8 9.9 8.7 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 16 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงแยกต่างหากใน   

งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  (หมายเหตุ 2)     

บริษทัร่วม 1,895 1,118 - - 

บริษทัยอ่ย - - 17,885 20,894 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,364 6,850 2,551 2,586 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 10,259 7,968 20,436 23,480 

     

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)     

รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 108,711 98,039 

รวม - - 108,711 98,039 

     

ดอกเบีย้ค้างรับและอ่ืน ๆ     

บริษทัยอ่ย - - 67,957 62,114 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 958 783 622 600 

รวม 958 783 68,579 62,714 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 958 783 177,290 160,753 

     

เงินปันผลค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัร่วม 8,498 - - - 

บริษทัยอ่ย - - 2,104,186 574,584 

รวม 8,498 - 2,104,186 574,584 

     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 9,496 9,515 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,083 4,083 - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 4,083 4,083 9,496 9,515 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัร่วม 3,228 4,586 136 111 

บริษทัยอ่ย - - 110,589 103,776 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,186 10,830 9,810 9,884 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า – กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 14,414 15,416 120,535 113,771 

     

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัร่วม 1 - - - 

บริษทัยอ่ย - - 59,819 77,379 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,440 5,036 6,245 4,208 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 6,441 5,036 66,064 81,587 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

   (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย)     

บริษทัยอ่ย - - 3,701 3,323 

รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  - - 3,701 3,323 

     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 409,204 547,215 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,219 44,135 15,209 16,468 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 41,219 44,135 424,413 563,683 

     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 14,114 14,032 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,258 1,295 971 971 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 1,258 1,295 15,085 15,003 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบับริษทัยอ่ยระหวา่งงวดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม

2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

31 มีนาคม

2565 

     

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 3,082,685 53,670 (362,731) 2,773,624 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 641,429 - (31,896) 609,533 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 14,548,579 2,610,867 (273,381) 16,886,065 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 บริษทัฯ ได้ทาํสัญญาให้กู ้ยืมเงินระยะสั้ นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปีแก่บริษทัย่อย โดยคิดดอกเบ้ีย

สําหรับเงินให้กู ้ยืมในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี และอตัรา

คงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไว้

ในสัญญา 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อย โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นในอตัราเงินฝาก

ประจาํ ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 ภาระคํา้ประกนักบับริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี  31 มีนาคม  2565 บริษัทฯ ได้ค ํ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ                        

(31 ธนัวาคม 2564: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 37.6 39.4 28.8 27.9 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.3 1.1 1.3 1.1 

รวม 38.9 40.5 30.2 29.0 
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นอกเหนือจากผลประโยชน์ระยะสั้ นแล้ว ผูบ้ริหารจะได้รับสวสัดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของ       

บริษทัฯ ท่ีได้วางไว ้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษทัฯ  กรรมการจากภายนอกท่ีไม่มีสถานะเป็น

พนักงาน/ผูบ้ริหารตามสัญญาจา้งของบริษทัฯ จะไดรั้บวงเงินค่ารักษาพยาบาลจาํนวน 3 ลา้นบาท/คน/ปี 

เพื่อใชส้าํหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ 

4. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 588,493 530,978 214,335 206,079 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

(วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย) 19,937 25,937 - - 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ – สัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 11) 74,205 111,849 74,205 111,849 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 682,635 668,764 288,540 317,928 

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

รายละเอยีดของส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วม  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ)  

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ระหว่างงวดสามเดือน        

ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 

2565 

31 มีนาคม 

2564 

บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ    

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั (7) - 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 15.26 ถือหุ้นทางออ้ม                   

โดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

(7,231) (10,751) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ)  

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ระหว่างงวดสามเดือน        

ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 

2565 

31 มีนาคม 

2564 

บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย   

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตอล โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 16,065 13,627 

บริษทั เอน็เฮลท ์โนโวยีน จีโนมิกส์ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั โนโวยีน เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั) - - 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - 

    รวม 8,827 2,876 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินและคืนทุนให้แก่บริษทัฯ จาํนวน

เงิน 0.9 ลา้นบาท  

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

  ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

   

ช่ือบริษทั 

ซ้ือเงินลงทนุ

เพ่ิมเติม 

(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 0.1 98.62 98.62 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั 0.3 99.72 99.70 
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7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  79,689,146 13,254,632 

ซ้ือเพิ่ม 1,136,144 63,874 

โอนออก (2,661) - 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (9,165) (523) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,304,678) (240,165) 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 3,541 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,133) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 79,506,194 13,077,818 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 2,862,017 1,187,529 

เพิ่มขึ้น 58,900 5,218 

ลดลง (3,715) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (108,131) (52,284) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 2,809,071 1,140,463 
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9. สินเช่ือระยะส้ัน 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใช ้

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช ้มีดงัน้ี               

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงินบาท 22,055 ลา้นบาท 21,569 ลา้นบาท 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2565 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ของบริษัท จํานวน  1,000 ล้านบาท                            

(31 ธนัวาคม 2564: 1,000 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และจะชาํระคืนเงินตน้เม่ือครบกาํหนดตามสัญญา 

ในเดือน พฤษภาคม 2567 ซ่ึงบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ท่ีได้ระบุข้อปฏิบัติบาง

ประการ เช่น การการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้  

11. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และตดัจาํหน่ายสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 14,596,013 

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 456 

หกั : ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งงวด (2,500,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 12,096,469 

หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,599,490) 

หุน้กู ้ 7,496,979 

บริษทั ฯ เข้าทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุ้นกู้ BDMS256A กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง    

โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราคงท่ีต่อปี 

หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           

การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
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12.   กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด           

13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา       

-  สัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและบริการอ่ืน 697 164 36 249 6 - 

-  สัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบาํรุง 

    เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 313 82 14 - - - 

-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 612 3 - 202 - - 

-  สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 60 - - - - - 

รวม 1,682 249 50 451 6 - 

หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเหลืออยู่

เป็นจาํนวน 510 ล้านบาท และเฉพาะของบริษทัฯ จาํนวน 146 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทาง

ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการปฏิบติัตามสัญญา 

14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีจดัทาํให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงาน และได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริหาร 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการท่ีให้การสนบัสนุนดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิต

นํ้ าเกลือและธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ให้บริการจัดการและบริหารทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจ

รักษาพยาบาล จดัจาํหน่ายสินคา้เวชสําอางค์ บริการทางด้านบญัชี บริการดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

บริการจดัฝึกอบรม และนายหน้าประกัน ซ่ึงส่วนงานดาํเนินงานทั้งสองส่วนน้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ี

คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วนงานต่างๆ เป็นกลุ่มเดียวกนั วิธีการให้บริการและการ

บริหารจดัการของส่วนงานต่างๆ มีความใกลเ้คียงกนั  
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 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการภายใตเ้ขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานดาํเนินงาน    

ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานดาํเนินงาน

และส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนั้น รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบ

การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการสําหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

15.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

15.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

15.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดย

แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

     

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

- เงินลงทุนในกองทนุรวม 

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทนุ)  - 510 - 510 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ – สัญญา    

         แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  - 74 - 74 

- เงินลงทุนในตราสารทุน 

(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน) 398 - 190 588 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ – สัญญา 

  แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 74 - 74 

- เงินลงทุนในตราสารทุน 

  (วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 188 - 26 214 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน 

16.1  การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

บริษทัฯจะจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่เพื่อดาํเนินธุรกิจร้านขายยา โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท โดยมี

โครงสร้างผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

-  บริษทั รอยลับางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยร้อยละ 100 ของบริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อย

ละ 60 คิดเป็นเงิน 120 ลา้นบาท  

-  บริษทัยอ่ยของบริษทั คอมเซเวน่ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นเงิน 80 ลา้นบาท 

16.2  การจ่ายเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปัน

ผลสําหรับหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 7,151 ล้านบาท โดยในเดือน ตุลาคม 2564 

บริษทัฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 3,973 ลา้นบาทและในวนัท่ี 29 

เมษายน 2565 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลส่วนเพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.20  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 3,178 

ลา้นบาท 

17. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษัทฯ ในวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2565 
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