
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 15 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 6  

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลัง
วนัท่ี  1 มกราคม 2566 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2.       ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,992 7,968 23,763 23,480 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 10,473,499 8,574,105 1,103,010 796,644 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,238 783 210,598 160,753 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 345,800 266,333 34,193 46,053 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 234,745 281,564 29,029 44,347 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,062,274 9,130,753 1,400,593 1,071,277 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,432 4,277 18,036 13,695 
 ไม่เกิน 3 เดือน 2,560 3,674 5,425 8,560 
 3 ถึง 6 เดือน - 17 212 1,225 

 6 ถึง 12 เดือน - - 90 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,992 7,968 23,763 23,480 

     
กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,951,060 4,055,387 578,017 443,661 
 ไม่เกิน 3 เดือน 3,526,514 3,560,561 369,223 280,689 
 3 ถึง 6 เดือน 1,047,581 866,261 104,607 88,389 
 6 ถึง 12 เดือน 962,515 249,622 65,859 28,650 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 546,991 374,023 107,492 79,295 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,034,661 9,105,854 1,225,198 920,684 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (561,162) (531,749) (122,188) (124,040) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 10,473,499 8,574,105 1,103,010 796,644 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 10,480,491 8,582,073 1,126,773 820,124 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ทั้งน้ีในงวดปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการก าหนดราคา
ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 1.3 0.7 - - 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ้ื่น 1.2 0.3 - - 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 4.5 1.5 0.3 0.2 
     
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 44.1 43.5 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 285.8 249.9 
รายไดท้างการเงิน - - 25.3 29.7 
รายไดอ้ื่น - - 28.9 27.0 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 240.3 222.6 
ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 62.0 54.8 
ค่าใชจ้่ายอื่น - - 16.0 8.2 
ตน้ทุนทางการเงิน - - 8.5 7.9 
     
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 9.3 15.4 1.5 8.8 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ้ื่น 5.0 3.1 3.5 2.5 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 39.5 37.5 37.4 33.2 
ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 0.8 0.8 - - 
ค่าใชจ้่ายอื่น 21.1 15.0 13.2 9.3 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 5.8 2.0 - - 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ้ืน่ 2.2 1.2 - - 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 13.1 4.3 0.5 0.2 
     
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 141.1 129.2 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 837.5 657.4 
รายไดท้างการเงิน - - 77.7 90.9 
เงินปันผลรับ  - - 5,751.9 4,761.8 
รายไดอ้ืน่ - - 85.5 71.0 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 720.5 617.6 
ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 183.8 163.0 
ค่าใชจ้่ายอื่น - - 31.7 27.8 
ตน้ทุนทางการเงิน - - 27.0 24.4 
     
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 33.8 31.2 10.1 14.3 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และรายไดอ้ื่น 13.4 9.5 9.6 7.7 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 111.9 78.3 105.2 65.4 
ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 2.3 2.3 - - 
ค่าใชจ้่ายอื่น 53.9 40.5 33.4 23.1 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน   
งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน  (หมายเหตุ 2)     
บริษทัร่วม 2,172 1,118 - - 
บริษทัยอ่ย - - 23,100 20,894 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 4,820 6,850 663 2,586 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 6,992 7,968 23,763 23,480 
     
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)     
รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานค้างรับ     
บริษทัยอ่ย - - 99,802 98,039 

รวม - - 99,802 98,039 
     
ดอกเบีย้ค้างรับและอ่ืน ๆ     
บริษทัยอ่ย - - 109,888 62,114 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 1,238 783 908 600 

รวม 1,238 783 110,796 62,714 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,238 783 210,598 160,753 
     
เงินปันผลค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - - 574,584 

รวม - - - 574,584 
     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 9,458 9,515 

บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 4,101 4,083 - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 4,101 4,083 9,458 9,515 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัร่วม 3,376 4,586 251 111 
บริษทัยอ่ย - - 93,257 103,776 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 11,626 10,830 9,043 9,884 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 15,002 15,416 102,551 113,771 

     
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 45,717 77,379 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,321 5,036 5,846 4,208 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 6,321 5,036 51,563 81,587 

     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 2,889 3,323 

รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  - - 2,889 3,323 

     
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 411,591 547,215 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 35,322 44,135 12,669 16,468 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 35,322 44,135 424,260 563,683 

     
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 12,884 14,032 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 1,261 1,295 942 971 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 1,261 1,295 13,826 15,003 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบับริษทัยอ่ยระหวา่งงวดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม
2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

30 กนัยายน
2565 

     
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 3,082,685 301,450 (730,283) 2,653,852 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 641,429 12,371 (100,000) 553,800 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 14,548,579 2,821,150 (4,490,111) 12,879,618 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 บริษทัฯ ได้ท าสัญญาให้กู ้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปีแก่บริษทัย่อย โดยคิดดอกเบ้ีย
ส าหรับเงินให้กู ้ยืมในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี และอตัรา
คงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไว้
ในสัญญา 

บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อย โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นในอตัราเงินฝาก
ประจ า ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 ภาระค า้ประกนักบับริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ค  ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีจ านวนเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ                        
(31 ธนัวาคม 2564: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 38.2 32.6 36.0 32.0 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.3 1.1 1.3 1.1 

รวม 39.5 33.7 37.3 33.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 196.2 162.8 169.1 138.4 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3.9 3.4 3.9 3.4 

รวม 200.1 166.2 173.0 141.8 

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

4. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น) 1,014,442 530,978 768,617 206,079 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
(วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย) 42,980 44,937 - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 11) - 111,849 - 111,849 

รวม 1,057,422 687,764 768,617 317,928 
หัก: เงินลงทุนในตราสารหน้ีส่วนท่ีถึงก าหนด

ภายในหน่ึงปี (16,000) (19,000) - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1,041,422 668,764 768,617 317,928 
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5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

รายละเอยีดของส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 2565 30 กนัยายน 2564 

บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ    
บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั (7) - 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 15.26 ถือหุ้น
ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

 
(7,231) (10,751) 

   
บริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย   
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตอล โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 38,682 22,201 
บริษทั เอน็เฮลท ์โนโวยีน จีโนมิกส์ จ ากดั  
   (เดิมช่ือ บริษทั โนโวยีน เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั) - (48) 
AI Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC - - 
    รวม 31,444 11,402 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั ไดช้ าระบญัชีเสร็จส้ินและคืนทุนให้แก่บริษทัฯ จ านวน
เงิน 0.9 ลา้นบาท  

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ในระหวา่งงวด มีการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

6.1  การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

   บริษทั บีดีเอม็เอส ซิลเวอร์ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2565 ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้งบริษทั  
บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100  โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท  
เพื่อเขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาว ลงทุนและด าเนินการโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence  บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทั บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จ ากัด 
ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1 ลา้นบาท เป็น 5,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 499.9 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนหุ้นละ 6 บาท รวมเป็นเงิน 
2,999.4 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจ านวน 
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บริษทั ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลธ์ เทคโนโลย ีจ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2565 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทั 
ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลธ์ เทคโนโลย ีจ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจร้านขายยา มีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท และให้
บริษทั รอยลับางกอก เฮลธ์แคร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เขา้ถือหุ้นในบริษทั
ดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 60     

ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษทั ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลธ์ เทคโนโลยี จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั โดยออก
หุ้นสามญัจ านวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาทโดยเรียกช าระค่าหุ้นคร้ังแรกหุ้นละ 50 บาท
บริษทั รอยลับางกอก เฮลธ์แคร์ จ ากดั ไดจ่้ายช าระค่าหุน้แลว้จ านวน 60 ลา้นบาท   

6.2  การลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่เติม 

ช่ือบริษทั 

ซ้ือเงินลงทนุ
เพ่ิมเติม 
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละของการถือหุน้ 
โดยกลุ่มบริษทั 

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ถือหุ้นโดยบริษัท 
บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 
0.1 

 
98.63 

 
98.62 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั 0.3 99.72 99.70 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 60.2 89.06 87.05 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั 0.1 91.47 91.45 

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  
บริษทั เอน็เฮลท ์โนโวยีน จีโนมิกส์ จ ากดั 

 
83.2 

 
74.01 

 
74.01 

6.3  การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการท าค าเสนอซ้ือเพ่ือเพกิถอนหลกัทรัพย์ 

เม่ือวันท่ี  29 มิถุนายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี  6/2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ               
ซ่ึงปัจจุบนัถือหุ้นบริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) (“SVH”) เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 95,764,033 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 95.76 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ SVH  เขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง 
SVH ในส่วนท่ีเหลือจ านวน 4,235,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ SVH ในราคา 480 บาทต่อหุ้น  คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 2,033.26 ลา้นบาท  เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของ SVH ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

การเพิกถอนหลกัทรัพย ์SVH ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ของ SVH เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2565 และใน
วนัท่ี 14 กนัยายน 2565 บริษทัฯ ไดย้ื่นค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง SVH เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง SVH 
ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ SVH และผูถื้อหุ้นของ SVH เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยท าค าเสนอซ้ือ                 
เป็นเวลา 45 วนัท าการ ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน - 22 พฤศจิกายน 2565  
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7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  79,689,146 13,254,632 
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา 396,393 - 
ซ้ือเพิ่ม 3,082,723 300,769 
โอนออก (2,586) - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (17,410) (1,574) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,907,023) (721,645) 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 24,580 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 224,525 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2565 79,490,348 12,832,182 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 2,862,017 1,187,529 
เพิ่มขึ้น 46,773 3,447 
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 103,061 64,949 
ลดลง (19,346) (735) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (319,783) (157,522) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2565 2,672,722 1,097,668 
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9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

9.1  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,500 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: ไม่มี) โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในสัญญา เงินตน้ของเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวจะครบก าหนดช าระตามสัญญาในเดือนตุลาคม และ 
พฤศจิกายน 2565 

9.2  วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่เบิกใช้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช ้มีดงัน้ี               

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกุลเงินบาท 19,554 ลา้นบาท       19,068 ลา้นบาท 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,000,000 
กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 1,000,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 2,000,000 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษทัฯ ไดกู้ย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัแห่งหน่ึง โดยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตลาด
ซ้ือคืนพนัธบตัรภาคเอกชนระยะขา้มคืนระหว่างธนาคารบวกอตัราคงท่ีต่อปี และจะช าระคืนเงินตน้เม่ือ
ครบก าหนดตามสัญญาในเดือนกนัยายน 2570 

สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯ ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารง
อตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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11. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และตดัจ าหน่ายส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 14,596,013 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะหว่างงวด 1,256 
หกั: ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งงวด (3,100,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 11,497,269 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,999,672) 
หุน้กู ้ 6,497,597 

บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกู้ BDMS256A กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง    
โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราคงท่ีต่อปี 

หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           
การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

12.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 8,740 0.55 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 3,973 0.25 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 12,713 0.80 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2565 3,178 0.20 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 4,768 0.30 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 7,946 0.50 

13.   ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด           

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกว่า  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา      
-  สัญญาเช่าอุปกรณ์ส านกังานและบริการอื่น 469 192 33 102 4 
-  สัญญาเพื่อซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 274 70 - - - 
-  สัญญาค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 1,198 1 - 171 - 

รวม 1,941 263 33 273 4 

หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 หนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทั และเฉพาะของบริษทัฯ 
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 508 ลา้นบาท และ 156 ลา้นบาท ตามล าดบั 

หนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 
เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการปฏิบติัตามสัญญา 
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15. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  

 ส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีจดัท าให้กบัผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน และได้รับการสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริหาร 

 กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการท่ีให้การสนบัสนุนดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิต
น ้ าเกลือและธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ให้บริการจัดการและบริหารทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจ
รักษาพยาบาล จดัจ าหน่ายสินคา้เวชส าอางค์ บริการทางด้านบญัชี บริการดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
บริการจดัฝึกอบรม และนายหน้าประกัน ซ่ึงส่วนงานด าเนินงานทั้งสองส่วนน้ีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ี
คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วนงานต่าง ๆ เป็นกลุ่มเดียวกนั วิธีการให้บริการและการ
บริหารจดัการของส่วนงานต่าง ๆ มีความใกลเ้คียงกนั  

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการภายใตเ้ขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานด าเนินงาน    
ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานด าเนินงาน
และส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนั้น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

16.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

16.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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16.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดย
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
     
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่     
- เงินลงทุนในกองทนุรวม 
  (วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ)  - 510 - 510 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
- เงินลงทุนในตราสารทุน 
  (วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น) 863 - 151 1,014 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน่ 
  (แสดงภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น)     
- หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ – สัญญา 
  แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  - 3 - 3 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  
- เงินลงทุนในตราสารทุน 
  (วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น) 742 - 27 769 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน่ 
  (แสดงภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น)  
- หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ – สัญญา 
  แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 3 - 3 

17. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ  ในวันท่ี                               
14 พฤศจิกายน 2565 


