
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีโครงการใหก้าร
รักษาพยาบาลโดยคิดค่าใชจ่้ายเพยีงเลก็นอ้ยใหแ้ก่สมาชิกท่ีไดจ่้ายค่าสมาชิกล่วงหนา้เป็นระยะเวลาตลอดชีพ            
ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดย้ติุโครงการดงักล่าวแลว้ดว้ยเหตุผลทางกฎหมายเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และ                
2 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามล าดบั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
โดยถือตามตวัเลขจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายคืนและชดเชยใหแ้ก่สมาชิกจากการยติุโครงการในปี 2560 เป็นจ านวน
ประมาณ 964 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ ประมาณ 820 ลา้นบาท) ซ่ึงในระหวา่งปี 2560 สมาชิกบางส่วนในงบ
การเงินรวมจ านวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 151 รายจาก 282 รายไดต้กลง
ยอมรับขอ้เสนอและรับเงินจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 หน้ีสินจากการยติุโครงการ
ใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินค่าสมาชิกท่ีตอ้งจ่ายคืนและเงินชดเชยท่ีอาจตอ้งจ่ายใหแ้ก่
อดีตสมาชิกท่ียงัไม่ตอบรับขอ้เสนอในงบการเงินรวมมียอดคงคา้งจ านวนประมาณ 438 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ
ประมาณ 380 ลา้นบาท)  

หลงัจากการยติุโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ  ไดมี้อดีตสมาชิกโครงการดงักล่าวบางส่วนยืน่ฟ้องบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยต่อศาลจ านวนหลายคดี โดยขอใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยด าเนินการโครงการดงักล่าวต่อไป และใน
บางคดีไดมี้การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในการพิจารณาคดีบางส่วน ศาลไดมี้ค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีก่อนมีค าพิพากษา โดยมี
สาระส าคญัคือใหบ้ริษทัฯ ท าการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอตัราปกติแบบไม่มีส่วนลด และบางส่วนใหส้มาชิก
ใชสิ้ทธิตามโครงการฯ จนกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืนโดย ศาลไดใ้หอ้ดีตสมาชิกท่ีไดรั้บการ
คุม้ครองชัว่คราวตามค าสัง่ศาลท าสัญญาประกนัต่อศาลวา่ตกลงยนิยอมรับผดิชดใชค่้ารักษาพยาบาลดงักล่าวแก่
บริษทัฯ หากศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ บริษทัฯ มีสิทธิยติุโครงการดงักล่าว  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกอดีตสมาชิก
ท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิไดช้ าระค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวเป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาลจะมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 



3 

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้บางคดี 
(รวมทั้งคดีท่ีศาลไดมี้ค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวก่อนมีค าพพิากษาดว้ย) โดยคดีในส่วนท่ีมีการยืน่ฟ้องบริษทัฯนั้น        
ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษาแยกออกไดเ้ป็น 2 แนวหลกัๆ คือ 1. ใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าว
ต่อไป  และ 2. ใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป  และหากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไปไดใ้หบ้ริษทัฯจ่ายชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นค าพิพากษาซ่ึงมี
จ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนท่ีบริษทัฯจ่ายใหแ้ก่สมาชิกท่ีตอบรับขอ้เสนอของบริษทัฯโดยไม่ฟ้องคดี โดยในค า
พิพากษาของศาลแพง่ทั้งสองแนวในบางคดีศาลใหบ้ริษทัฯชดใชค่้ารักษาพยาบาลของโจทกท่ี์จ่ายไปจริงภายหลงั
จากท่ีปิดโครงการจนถึงวนัก่อนมีค าพิพากษาดว้ย ในส่วนท่ีมีการฟ้องคดีบริษทัยอ่ย ศาลไดมี้ค าพพิากษาเป็น 2 
แนวคือ 1. ใหบ้ริษทัยอ่ยจ่ายชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นค าพิพากษาซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงกบั
จ านวนท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่สมาชิกท่ีตอบรับขอ้เสนอของบริษทัยอ่ยโดยไม่ฟ้องคดี  และ 2. ใหบ้ริษทัยอ่ยปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงโครงการของบริษทัยอ่ยต่อไป และใหบ้ริษทัยอ่ยชดใชค่้ารักษาพยาบาลของโจทกท่ี์จ่ายไปจริง
ภายหลงัจากท่ีปิดโครงการจนถึงวนัก่อนมีค าพิพากษา ทั้งน้ียงัมีคดีอีกจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่มีค  าพิพากษาและยงัอยู่
ระหวา่งการพจิารณาของศาลแพง่ อยา่งไรกต็าม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีความเห็นวา่จาก
ขอ้เทจ็จริงและบทบญัญติัของกฎหมาย สัญญาดงักล่าวเขา้ลกัษณะของสญัญาประกนัภยัและการยติุโครงการ
ดงักล่าวเป็นการด าเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและการอุทธรณ์ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีแนวโนม้ท่ีจะชนะคดี
ได ้ดงันั้นฝ่ายบริหารโดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จึงจะใชสิ้ทธิตาม
กฎหมายยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพง่ เพื่อใหศ้าลสูงไดพ้ิจารณาและพิพากษาคดีใหเ้ป็นท่ียติุและเป็น
บรรทดัฐานในการด าเนินการต่อไป ทั้งน้ีคดีดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลสูง ซ่ึงผลของคดียงัมี
ความไม่แน่นอน ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี ทั้งน้ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิไดช้ าระค่ารักษาพยาบาลโดยอาศยัค าพิพากษา
ของศาลแพง่ดงักล่าวเป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาลสูงจะมีค าพิพากษา 

ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 

 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2561 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,211,084              5,091,153              2,640,302              2,618,964              

เงินลงทุนชัว่คราว 574,845                 571,624                 394                         393                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 7,134,963              6,974,711              1,562,708              1,473,167              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             2,526,208              2,723,765              

สินคา้คงเหลือ 1,621,377              1,735,272              98,803                   113,242                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,672                   21,085                   -                             -                             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,559,941            14,393,845            6,828,415              6,929,531              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8,427                     7,948                     -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 16,006,439            15,807,179            7,948,499              7,948,499              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                             -                             53,426,080            52,435,450            

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 523,135                 645,800                 220,631                 323,321                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             3,851,667              4,790,396              

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 310,990                 307,777                 678,572                 675,359                 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7 72,294,684            71,559,483            12,608,927            12,316,569            

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,212,832              1,237,368              485,746                 503,730                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 72,993                   68,013                   -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สิทธิการเช่า 3 655,693                 664,715                 326,802                 334,256                 

อ่ืน ๆ 3 464,927                 395,694                 14,090                   14,332                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 109,088,989          108,232,846          79,561,014            79,341,912            

รวมสินทรัพย์ 123,648,930          122,626,691          86,389,429            86,271,443            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 8 972,945                 72,337                   900,000                 -                             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 9 4,548,260              4,749,670              956,598                 979,557                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,981,117              5,223,014              1,149,360              1,366,207              

หน้ีสินจากการยติุโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 10 438,468                 440,022                 379,777                 379,777                 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 1,483,677              1,463,307              1,483,677              1,463,307              

   - หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 18,110                   22,039                   2,188                     4,744                     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 67,000                   67,000                   -                             -                             

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 3 -                             -                             8,279,545              9,952,014              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 810,893                 706,016                 100,268                 108,494                 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 77                           2,442                     77                           2,442                     

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 228,557                 224,098                 102,530                 101,030                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3 412,030                 447,169                 91,290                   121,038                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 13,961,134            13,417,114            13,445,310            14,478,610            

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 8,546,243              9,335,332              8,546,243              9,335,332              

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 20,406                   16,493                   131                         137                         

หุน้กู ้ 13 19,586,310            19,584,603            19,586,310            19,584,603            

หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 14 7,293,105              8,774,270              7,293,105              8,774,270              

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,085,017              2,005,836              591,360                 571,861                 

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 615,343                 632,004                 115,694                 122,067                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,746,345              2,847,116              458,701                 385,768                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3 147,371                 142,809                 37,449                   44,560                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 41,040,140            43,338,463            36,628,993            38,818,598            

รวมหนีสิ้น 55,001,274            56,755,577            50,074,303            53,297,208            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 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              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

หุน้สามญั 15,564,465,682 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,556,447              1,549,096              1,556,447              1,549,096              

(31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 15,490,956,540 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22,286,254            20,572,873            22,223,330            20,509,949            

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305,000                 305,000                 -                             -                             

ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (2,683,487)             (2,683,447)             -                             -                             

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 35,715,199            34,314,505            9,736,783              7,943,891              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,464,850              8,837,350              2,622,744              2,795,477              

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 65,820,085            63,071,199            36,315,126            32,974,235            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,827,571              2,799,915              -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 68,647,656            65,871,114            36,315,126            32,974,235            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 123,648,930          122,626,691          86,389,429            86,271,443            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 17,798,844         16,216,305         3,400,307           3,163,861           

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 723,341              711,235              -                          -                          

รายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับ 22,477                19,610                76,307                103,958              

เงินปันผลรับ 5, 6 13,100                15,588                1,788,905           1,207,742           

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          2,880,064           -                          3,424,969           

อ่ืน ๆ 206,437              216,781              286,094              264,077              

รวมรายไดอ่ื้น 242,014              3,132,043           2,151,306           5,000,746           

รวมรายได้ 18,764,199         20,059,583         5,551,613           8,164,607           

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 12,428,716         11,503,109         2,149,780           2,014,939           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 3,781,653           3,559,480           936,325              975,759              

รวมค่าใช้จ่าย 16,210,369         15,062,589         3,086,105           2,990,698           

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,553,830           4,996,994           2,465,508           5,173,909           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 348,079              368,125              -                          -                          

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,901,909           5,365,119           2,465,508           5,173,909           

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (293,626)             (408,747)             (315,527)             (427,718)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,608,283           4,956,372           2,149,981           4,746,191           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (459,153)             (1,090,771)          (67,418)               (735,146)             

กําไรสําหรับงวด 2,149,130           3,865,601           2,082,563           4,011,045           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,042,568           3,790,606           2,082,563           4,011,045           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 106,562              74,995                

2,149,130           3,865,601           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.13 0.24 0.13 0.26

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 15,512,380,541  15,490,956,540  15,512,380,541  15,490,956,540  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 2,149,130           3,865,601           2,082,563           4,011,045           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (36,495)               (54,921)               (43,086)               (28,125)               

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 94,712                (8,461)                 -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม (151,362)             (22,776)               -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (93,145)               (86,158)               (43,086)               (28,125)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (93,145)               (86,158)               (43,086)               (28,125)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,055,985           3,779,443           2,039,477           3,982,920           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,947,723           3,703,513           2,039,477           3,982,920           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 108,262              75,930                

2,055,985           3,779,443           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 36,856,126         32,751,700         7,104,870           6,476,788           

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 1,506,702           1,365,802           -                          -                          

รายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับและกาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 33,570                26,320                151,025              184,190              

เงินปันผลรับ 5, 6 16,300                15,588                4,807,752           2,908,683           

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          2,880,064           -                          3,424,969           

อ่ืน ๆ 394,644              421,808              583,872              531,207              

รวมรายไดอ่ื้น 444,514              3,343,780           5,542,649           7,049,049           

รวมรายได้ 38,807,342         37,461,282         12,647,519         13,525,837         

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 25,109,977         22,934,337         4,377,680           4,023,945           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 7,498,356           6,985,282           1,931,265           1,884,171           

รวมค่าใช้จ่าย 32,608,333         29,919,619         6,308,945           5,908,116           

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 6,199,009           7,541,663           6,338,574           7,617,721           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 715,833              692,350              -                          -                          

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 6,914,842           8,234,013           6,338,574           7,617,721           

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (610,776)             (771,799)             (658,435)             (810,997)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 6,304,066           7,462,214           5,680,139           6,806,724           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (1,107,210)          (1,552,558)          (326,012)             (820,748)             

กําไรสําหรับงวด 5,196,856           5,909,656           5,354,127           5,985,976           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,961,929           5,764,236           5,354,127           5,985,976           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 234,927              145,420              

5,196,856           5,909,656           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.32 0.37 0.35 0.39

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 15,501,727,723  15,490,956,540  15,501,727,723  15,490,956,540  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 5,196,856           5,909,656           5,354,127           5,985,976           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (83,752)               (125,559)             (82,152)               (62,662)               

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 26,451                (38,690)               -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม (220,819)             83,098                -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (278,120)             (81,151)               (82,152)               (62,662)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (278,120)             (81,151)               (82,152)               (62,662)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4,918,736           5,828,505           5,271,975           5,923,314           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,683,314           5,683,221           5,271,975           5,923,314           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 235,422              145,284              

4,918,736           5,828,505           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6,304,066           7,462,214           5,680,139           6,806,724           

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,643,796           2,536,558           501,172              475,116              

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 13,892                14,349                3,088                  -                          

ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตดัจาํหน่ายของภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 4,220                  8,077                  -                          1,185                  

หน้ีสูญและรายการ(กลบัรายการ)หน้ีสงสยัจะสูญ 89,362                58,766                39,146                (5,250)                 

กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (3,008)                 -                          (3,008)                 -                          

ค่าเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคา้ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้ค 4,388                  5,350                  295                     1,247                  

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (195,435)             (194,610)             (59,739)               (66,217)               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 17,975                -                          -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (715,833)             (692,350)             -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพตดัจาํหน่าย 14,567                16,879                14,568                16,879                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (2,880,064)          -                          (3,424,969)          

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,614)                 (3,682)                 (543)                    (1,176)                 

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (13,732)               22,370                (27,945)               22,370                

ค่าใชจ่้าย(กลบัรายการ)ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 100,850              47,881                19,741                (29,431)               

ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน 21,238                23,174                5,574                  33                       

ดอกเบ้ียรับ (33,570)               (26,320)               (151,026)             (184,190)             

เงินปันผลรับ (16,300)               (15,588)               (4,807,752)          (2,908,683)          

ดอกเบ้ียจ่าย 610,776              771,799              658,435              810,997              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 8,845,638           7,154,803           1,872,145           1,514,635           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (250,321)             73,426                (130,243)             (81,113)               

สินคา้คงเหลือ 109,507              41,877                14,144                12,989                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,413                  28,146                -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (40,788)               (1,363)                 493                     1,080,120           

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (233,969)             (739,133)             1,990                  (410,551)             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (261,248)             (746,687)             (216,135)             (239,142)             

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 183,232              200,907              54,865                80,591                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (35,138)               (89,698)               (29,745)               (44,362)               

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (24,033)               (358,568)             (2,607)                 (263,967)             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,561                  5,420                  (7,110)                 200                     

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,300,854           5,569,130           1,557,797           1,649,400           

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 32,297                26,556                152,579              181,808              

จ่ายดอกเบ้ีย (479,169) (421,575) (529,387)             (464,141)             

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 11,058                1,392                  -                          -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (1,122,971)          (986,967)             (241,033)             (114,829)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,742,069           4,188,536           939,956              1,252,238           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

12               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (1,239)                 (2,837)                 (2)                        (2)                        

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน) (479)                    1,052                  -                          -                          

เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 311,827              327,411              4,807,752           2,908,683           

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (3,078)                 (1,343,541)          (435)                    (6,851,668)          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          4,505,060           -                          4,505,060           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง(เพ่ิมข้ึน) -                          -                          198,933              (900,244)             

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (385,000)             (4,686,388)          

รับชาํระเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          349,645              379,304              

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,747)                 (1,008)                 (1,747)                 (125)                    

เงินสดรับสุทธิจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9,413                  16,128                857                     2,682                  

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,180,700)          (12,318,186)        (752,910)             (559,025)             

เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (5,000)                 (8,026)                 -                          -                          

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (115,270)             (113,289)             (41,165)               (39,926)               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,986,273)          (8,937,236)          4,175,928           (5,241,649)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

13               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          (13,400)               -                          -                          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          (1,672,469)          (1,080,419)          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 900,276              2,036,106           900,000              2,000,000           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                          1,000,000           -                          1,000,000           

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (758,262)             (869,825)             (758,262)             (857,468)             

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน (12,412)               (24,753)               (2,580)                 (5,828)                 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                          6,992,451           -                          6,992,451           

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,031)                 (5,936)                 -                          -                          

เงินปันผลจ่าย (3,561,235)          (2,941,839)          (3,561,235)          (2,941,839)          

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (202,201)             (138,502)             -                          -                          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (3,635,865)          6,034,302           (5,094,546)          5,106,897           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 119,931              1,285,602           21,338                1,117,486           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 5,091,153           4,216,831           2,618,964           2,762,362           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 5,211,084           5,502,433           2,640,302           3,879,848           

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 11,781                2,255                  -                          -                          

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 15,481                52,950                (23,576)               (18,354)               

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 12,363                (19,296)               (1,374)                 14,260                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

14               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุน ส่วนแบ่ง

ส่วนเกินมูลค่า จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุ้นกู้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ เงินลงทุนที่สูงกว่า จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ 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 -                         -                         -                         -                         -                         5,764,236           -                         -                         -                         -                         -                         -                         5,764,236           145,420              5,909,656                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         (1,072)                 (125,559)             -                         (38,554)               84,170                -                         (79,943)               (81,015)               (136)                    (81,151)                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         5,763,164           (125,559)             -                         (38,554)               84,170                -                         (79,943)               5,683,221           145,284              5,828,505                 

สาํรองตามกฎหมาย -                         -                         -                         -                         5,822                  (5,822)                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                                

เงินปันผลจ่าย 15 -                         -                         -                         -                         -                         (2,941,839)          -                         -                         -                         -                         -                         -                         (2,941,839)          -                         (2,941,839)                

ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,580)                 -                         (3,580)                 (3,580)                 -                         (3,580)                       

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (604)                    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (604)                    (5,736)                 (6,340)                       

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (138,502)             (138,502)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 1,549,096           20,481,531         305,000              (2,680,894)          175,822              31,884,652         245,018              5,136,306           (7,820)                 781,522              585,527              6,740,553           58,455,760         2,587,338           61,043,098                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุน ส่วนแบ่ง

ส่วนเกินมูลค่า จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุ้นกู้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ เงินลงทุนที่สูงกว่า จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ 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                

แปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั 14 7,351 1,713,381 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (90,581) (90,581)               1,630,151           -                         1,630,151                 

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         4,961,929           -                         -                         -                         -                         -                         -                         4,961,929           234,927              5,196,856                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         (83,752)               -                         25,956                (220,819)             -                         (278,615)             (278,615)             495                     (278,120)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         4,961,929           (83,752)               -                         25,956                (220,819)             -                         (278,615)             4,683,314           235,422              4,918,736                 

เงินปันผลจ่าย 15 -                         -                         -                         -                         -                         (3,561,235)          -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,561,235)          -                         (3,561,235)                

ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,304)                 -                         (3,304)                 (3,304)                 -                         (3,304)                       

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อและขาย

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (40)                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (40)                     (5,565)                 (5,605)                       

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (202,201)             (202,201)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 1,556,447           22,286,254         305,000              (2,683,487)          175,822              35,715,199         134,675              7,336,861           (5,934)                 595,644              403,604              8,464,850           65,820,085         2,827,571           68,647,656                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม ส่วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุน หุ้นกู้

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ - จากการวดั ส่วนเกินทุน แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ที่ดิน ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,549,096           20,418,607         170,000              5,852,887           300,613              673,862              585,527              1,560,002 29,550,592

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         5,985,976           -                         -                         -                         -                         5,985,976           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         (62,662)               -                         -                         (62,662)               (62,662)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         5,985,976           (62,662)               -                         -                         (62,662)               5,923,314           

สาํรองตามกฎหมาย -                         -                         5,822                  (5,822)                 -                         -                         -                         -                         -                         

เงินปันผลจ่าย 15 -                         -                         -                         (2,941,839)          -                         -                         -                         -                         (2,941,839)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 1,549,096           20,418,607         175,822              8,891,202           237,951              673,862              585,527              1,497,340           32,532,067         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,549,096           20,509,949         175,822              7,943,891           217,348              2,083,944           494,185              2,795,477 32,974,235

แปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั 14 7,351 1,713,381 -                         -                         -                         -                         (90,581) (90,581) 1,630,151

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         5,354,127           -                         -                         -                         -                         5,354,127           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         (82,152)               -                         -                         (82,152)               (82,152)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         5,354,127           (82,152)               -                         -                         (82,152)               5,271,975           

เงินปันผลจ่าย 15 -                         -                         -                         (3,561,235)          -                         -                         -                         -                         (3,561,235)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 1,556,447           22,223,330         175,822              9,736,783           135,196              2,083,944           403,604              2,622,744           36,315,126         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 5  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี    
1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้ สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐาน
ฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจาก
การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2.       ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,205 9,835 25,245 28,226 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6,623,389 6,418,934 1,286,880 1,195,960 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,248 960 123,435 126,582 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 221,963 268,941 30,043 51,016 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 282,158 276,041 97,105 71,383 

รวมลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 7,134,963 6,974,711 1,562,708 1,473,167 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้ง
ช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 3,929 9,015 22,703 20,698 
  3 ถึง 6 เดือน 175 623 1,105 6,109 
  6 ถึง 12 เดือน 5 133 1,393 1,396 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 96 64 44 23 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,205 9,835 25,245 28,226 

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 5,730,543 5,788,194 993,013 1,097,000 
  3 ถึง 6 เดือน 666,773 459,405 274,232 105,964 
  6 ถึง 12 เดือน 347,848 290,907 84,004 36,863 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 442,021 372,128 162,956 144,273 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,187,185 6,910,634 1,514,205 1,384,100 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (563,796) (491,700) (227,325) (188,140) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -สุทธิ 6,623,389 6,418,934 1,286,880 1,195,960 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 6,627,594 6,428,769 1,312,125 1,224,186 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการก าหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนบริการ
ดา้นบญัชี บริการบริหารงานสารสนเทศและบริการบ ารุงรักษา 

อัตราร้อยละของรายได้สุทธิหรืออัตราตามท่ีระบุใน
สัญญา 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการจ าหน่ายและซ้ือสินคา้และบริการ ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื 
 
 

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
 เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชาคิดอตัรา
ดอกเบ้ียตามสัญญา 

ซ้ือและจ าหน่ายสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสภาพของสินทรัพย ์
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        รายการธุรกิจท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 2.7 1.1 2.7 1.5 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 4) - - 291.1 307.7 
รายไดอ่ื้น 1.6 3.2 - 0.1 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 1.8 2.1 0.1 0.1 
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 44.5 25.9 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 214.1 197.3 
ดอกเบ้ียรับ - - 67.1 91.0 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 5) - - 1,491.5 889.5 
รายไดอ่ื้น - - 27.6 21.9 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 184.6 190.6 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 61.4 59.9 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 7.0 10.7 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 23.4 20.8 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 1.8 0.5 1.0 0.3 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) 5.4 9.0 5.4 9.0 
รายไดอ่ื้น 2.4 2.4 2.0 2.3 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 37.9 43.1 31.4 35.1 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 0.7 0.7 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 36.8 33.3 26.9 25.8 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 7.2 9.5 5.8 3.3 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 4) - - 291.1 307.7 
รายไดอ่ื้น 3.7 3.2 - 0.1 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 3.8 6.1 0.3 0.2 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 0.1 - - 
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 96.7 53.6 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 444.2 395.8 
ดอกเบ้ียรับ - - 133.9 166.8 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 5) - - 4,507.1 2,590.4 
รายไดอ่ื้น - - 49.9 39.3 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 401.8 374.0 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 124.9 121.0 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 11.3 17.2 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 50.6 43.1 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 3.0 2.6 2.0 2.2 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) 5.4 9.0 5.4 9.0 
รายไดอ่ื้น 5.4 5.0 4.6 4.7 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 81.9 61.6 64.7 46.8 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 1.5 1.5 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 59.0 68.6 41.0 54.2 
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 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  (หมายเหตุ 2)     
บริษทัร่วม 2,939 6,927 - 2,220 
บริษทัยอ่ย - - 25,165 24,755 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,266 2,908 80 1,251 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4,205 9,835 25,245 28,226 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 2)     
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 80,851 77,904 

รวม - - 80,851 77,904 

     
ดอกเบีย้ค้างรับและอ่ืน ๆ     
บริษทัร่วม 2,363 - 2,331 - 
บริษทัยอ่ย - - 39,404 47,826 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 885 960 849 852 

รวม 3,248 960 42,584 48,678 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 3,248 960 123,435 126,582 

     
สิทธิการเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
  (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,477 34,523 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  31,477 34,523 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงนิมัดจ าและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - กจิการที่
เกีย่วข้องกนั 

 (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัยอ่ย - - 2,461 597 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,219 398 642 - 

รวมเงินมัดจ าและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 2,219 398 3,103 597 

     
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัร่วม 1,724 1,955 110 96 
บริษทัยอ่ย - - 107,705 150,201 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,741 17,021 9,337 11,377 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 17,465 18,976 117,152 161,674 

     
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัร่วม 74 148 - - 
บริษทัยอ่ย - - 139,864 60,438 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,116 8,966 15,361 2,456 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 17,190 9,114 155,225 62,894 

     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย)     

บริษทัยอ่ย - - 7,207 9,045 

รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  - - 7,207 9,045 

     
เงนิมัดจ ารับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัยอ่ย - - 9,476 9,547 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 729 729 729 729 

รวมเงินมัดจ ารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 729 729 10,205 10,276 
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  รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม
2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน
2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย 2,723,765 247,385 (444,942) 2,526,208 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2,723,765 247,385 (444,942) 2,526,208 

     
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย 4,790,396 401,110 (1,339,839) 3,851,667 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4,790,396 401,110 (1,339,839) 3,851,667 

     
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย 9,952,014 359,337 (2,031,806) 8,279,545 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 9,952,014 359,337 (2,031,806) 8,279,545 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี และท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้น   
กบับริษทัย่อยหลายแห่งโดยคิดดอกเบ้ียส าหรับเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัรา
คงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา และคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
บริษทัย่อยในอตัราเงินฝากประจ า ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2550 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาให้บริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศกบับริษทัฯ 
เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนัเร่ิมให้บริการและสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้ก โดยสัญญาดงักล่าวได้
ก าหนดอตัราค่าบริการขั้นต ่า ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะไดรั้บจากบริษทัฯ เป็นรายเดือน บริษทัฯ ไดต่้อสัญญาออกไป
อีก 3 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 ภาระค า้ประกนักบับริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ ไดค้  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนเงิน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา    
(31 ธนัวาคม 2560: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 24 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 121.9 116.4 109.0 106.0 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.1 0.5 0.1 0.5 

รวม 122.0 116.9 109.1 106.5 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 156.6 157.5 140.3 143.8 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.2 1.0 0.2 1.0 

รวม 156.8 158.5 140.5 144.8 
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4. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

บริษทัร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษทัฯ         
บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั หยดุด าเนินกิจการ 5 ลา้นบาท 30.00 30.00 871 1,069 1,500 1,500 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 5,343,674 5,338,905 1,459,801 1,459,801 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ  ากดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 15.26         
ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

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

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 730 ลา้นบาท 20.50 20.50 9,955,126 9,792,564 6,417,246 6,417,246 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ       7,948,499 7,948,499 

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

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 
30.00 30.00 - -   

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายเวชภณัฑ ์ 120 ลา้นบาท 46.03 45.76 525,518 486,746   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    16,006,439 15,807,179   

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 26 

4.1 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบริษทัยอ่ยถืออยูเ่ดิม 

  บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทั รอยลั บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูใ่นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 3.1 ลา้น
บาท เม่ือรวมกับเงินลงทุนส่วนท่ีบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงถือไวใ้นบริษทัดงักล่าว ท าให้กลุ่มบริษทัถือหุ้น
ทางออ้มรวมกนัในบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.03 ของทุน
ช าระแลว้ 

4.2  รายละเอียดของส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในระหวา่งงวดมีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ระหวา่งงวด                         
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 
2561 

30 มิถุนายน 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

30 มิถุนายน 
2560 

บริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทฯ      

บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั (197) - - - 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  262,201 230,925 36,707 36,707 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั (6,645) (4,536) - - 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 420,384 437,573 254,423 271,018 
บริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย     
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตอล โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 40,090 28,388 - - 

รวม 715,833 692,350 291,130 307,725 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จ  านวนประมาณ 682.6 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2560: 
บริษทัร่วมสองแห่งจ านวน 668.5 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 95 (30 มิถุนายน 2560: ร้อยละ 97) ของส่วนแบ่ง
ก าไรจากบริษทัร่วมทั้งหมด โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงค านวณข้ึนจากงบ
การเงินซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมนั้น และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมอีกแห่งหน่ึงค านวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร  
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ            

ถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งงวด 

   

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2560 

บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 718,227 574,582 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.82 98.82 574,697 574,697 98,821 49,405 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.70 99.70 610,332 610,332 74,773 - 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,657 602,657 428,952 107,238 
บริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จ ากดั  
(เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จ ากดั”) 

โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 84.00 84.00 101,868 101,868 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.27 97.27 708,993 708,993 653,635 - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 80,000 60,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 90,000 120,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 39,902 39,902 
บริษทั วฒันเวช จ ากดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.72 99.69 450,788 450,643 161,505 17,945 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 91.42 91.42 935,005 935,005 41,138 41,139 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ 
ร้อยละ 74.02 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 24.66) 

เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 66,622 66,622 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 42,750 38,000 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 1,803,415 813,220 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ          

ถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งงวด 

   

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2560 

Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd หยดุด าเนินกิจการ 26,000 ลา้นเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. ยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินงาน 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นบญัชี 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 30,000 30,000 - - 
บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) ประกนัสุขภาพ 250 ลา้นบาท 99.99 99.99 192,027 192,027 - - 
บริษทั รอยลับางกอก  เฮล็ธ์แคร์ จ ากดั การลงทุน  1,086 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,086,000 1,086,000 190,050 - 
บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั บริการดา้นเทคโนโลยี

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จ ากดั ยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินงาน      70 ลา้นบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั บริการจดัฝึกอบรม 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) การลงทุน 1,108 ลา้นบาท 98.59 98.59 9,263,830 9,263,580 1,311,109 983,054 
บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,622,872 3,622,872 - - 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.65 93.65 1,737,707 1,737,667 137,661 137,661 
บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.71 85.71 939,775 939,775 102,857 85,714 
บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,131 100,025 100,024 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จ ากดั  นายหนา้ประกนัชีวิต  20 ลา้นบาท 100.00 100.00 20,000 20,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั โรงพยาบาล  1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ ากดั โรงพยาบาล  800 ลา้นบาท 100.00 100.00 799,930 799,930 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั โรงพยาบาล 1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งงวด 

   

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2560 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา 42.86 ลา้นบาท 87.05 87.05 551,318 551,318 7,462 7,462 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้โดย
บริษทัฯ ร้อยละ 34.43 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย    
ร้อยละ 29.02) 

โรงพยาบาล 193.8 ลา้นบาท 34.43 34.43 442,252 442,252 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 
BDMS Inter Pte. Ltd. การลงทุน  0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 3,381 3,381 - - 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 3.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 116,655 116,655 - - 
บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ ากดั  โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั โรงพยาบาล 3,655 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,655,000 3,655,000 109,650 109,650 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โรงพยาบาล 3,610 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,610,000 3,610,000 - - 
บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั การลงทุน 450 ลา้นบาท 100.00 100.00 450,000 450,000 - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 88 88 - - 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุน้ทางออ้ม โดยบริษทั
ยอ่ยร้อยละ 12.75) 

บริการขนส่งทาง
อากาศยาน 

400 ลา้นบาท 87.25 87.25 350,858 350,858 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งงวด 

   

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2560 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั ยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินงาน 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั โรงพยาบาล 1,300 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,300,000 1,300,000 52,000 52,000 
บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั บริหารทรัพยสิ์นท่ีไม่

เก่ียวกบัโรงพยาบาล 
10 ลา้นบาท 100.00 100.00 10,000 10,000 - - 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลีนิก จ ากดั ศูนยก์ารแพทย ์
เวชศาสตร์ป้องกนัโรค
และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

9,600 ลา้นบาท 100.00 100.00 9,600,000 9,600,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     53,580,142 52,589,512 4,507,140 2,590,398 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (154,062) (154,062)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     53,426,080 52,435,450   

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. (“PPMS”) ไดอ้นุมติั ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเป็น 55 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัฯและ PPMS ไดด้ าเนินการแปลงหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ี PPMS กูย้ืมเงินจากบริษทัฯ จ านวน 30 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ เป็นทุนจดทะเบียนของ PPMS
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6. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2560 

เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ        
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย        
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 41,659 - 1,770 1,770 5 5 
บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.20 350 350 132 189 
    2,120 2,120 137 194 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    4,336 4,964 - - 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    6,456 7,084 137 194 

        
เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สายการบิน 2,100 0.85 39,466 39,466 5,372 8,953 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    164,658 266,720 - - 
เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     204,124 306,186 5,372 8,953 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2560 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จ ากดั ธุรกิจน าเท่ียว 100 0.53 531 531 - - 
บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลด้ิง จ ากดั การลงทุน 113 3.55 5,000 5,000 3,360 800 
บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จ ากดั วินิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง

เอกซ์เรย ์
100 4.09 4,520 4,520 613 613 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    10,051 10,051 3,973 1,413 

        
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในงบการเงินเฉพาะกจิการ    220,631 323,321 9,482 10,560 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ   (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2560 

เงนิลงทุนโดยบริษัทย่อย 
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย        
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน    10,000 10,000 - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    1,540 1,487 - - 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน    11,540 11,487 - - 

        
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        
บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 160 4.28 143,724 143,724 2,806 3,011 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    (2,053) - - - 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    141,671 143,724 2,806 3,011 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2560 

เงนิลงทุนในบริษทัที่ไม่เกีย่วข้องกัน        
บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จ ากดั จ าหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 12 17 
บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
150 33.33 107,192 107,192 4,000 2,000 

บริษทั เอเชีย แลบ๊บอราทอร่ี เซ็นเตอร์ จ ากดั บริการตรวจวเิคราะห์
แลป 

5 8.00 400 400 - - 

บริษทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จ ากดั ขายเวชภณัฑ ์ 120 5.10 8,000 8,000 - - 
Black Brain Health, LLC.  ผลิตและจ าหน่ายอาหาร

เสริม 
 1.38 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
8.31 17,975 17,975 - - 

บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีขอนแก่น (วสิาหกิจเพือ่สงัคม) จ ากดั พฒันาเศรษฐกิจฐานราก 4 0.38 15 15 - - 
บริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จ ากดั โรงพยาบาล 75 1.33 1,000 1,000 - - 
บริษทั ยบีู (ไทยแลนด)์ จ ากดั ใหค้ าปรึกษาพฒันา

ระบบโรงพยาบาล 
0.88 11.00 879 879 - - 

บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริการตรวจวเิคราะห์
แลป 

1 10.00 1,000 1,000 - - 

    136,751 136,751 4,012 2,017 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (20,854) (2,879) - - 
เงนิลงทุนในบริษัทที่ไม่เกีย่วข้องกัน - สุทธิ    115,897 133,872 4,012 2,017 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2560 

เงนิลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดด าเนินกจิการ)        
บริษทั สมุนไพรพญาไท จ ากดั อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 196 63.64 42,889 42,889 - - 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (9,493) (9,493) - - 
เงนิลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดด าเนินกจิการ) - สุทธิ    33,396 33,396 - - 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิในงบการเงนิรวม    523,135 645,800 16,300 15,588 
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บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ  ากดั 

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

เงินลงทุนในหุน้สามญัท่ีหยดุด าเนินกิจการ 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีสถานะหยุดด าเนินกิจการแต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุน       
ในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  71,559,483 12,316,569 
ซ้ือเพิ่ม – ราคาทุน 3,221,806 727,961  
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (21,816) (2,554) 
โอนเขา้ 13,506 9,449 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,504,253) (445,506) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,008 3,008 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 22,950 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 72,294,684 12,608,927 

8. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน 972.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 72.3 ล้านบาท) โดยเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีขั้นต ่าของธนาคารส าหรับวงเงินกูท่ี้เป็นสกุลเงินบาท 
และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีส าหรับวงเงินกูท่ี้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ส่วนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน จ่ายดอกเบ้ียพร้อมเงินตน้เม่ือเงินกูร้ะยะสั้นครบก าหนดตามท่ีตกลงในสัญญา  
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,465 18,976 117,152 161,674 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,071,162 3,286,789 396,549 403,445 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,190 9,114 155,225 62,894 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 970,918 975,629 112,691 175,189 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 471,525 459,162 174,981 176,355 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,548,260 4,749,670 956,598 979,557 

10.  หนีสิ้นจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากคดีความ 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 และ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่ง
หน่ึงไดมี้มติใหย้ติุการด าเนินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลโดยคิดค่าใชจ่้ายเพียงเลก็นอ้ยใหแ้ก่สมาชิกท่ีได้
จ่ายค่าสมาชิกล่วงหนา้เป็นระยะเวลาตลอดชีพในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามล าดบั 
เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายแลว้มี
ความเห็นวา่การด าเนินโครงการดงักล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามกฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการได ้ถือเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งให้ประกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงมีผลให้สัญญาภายใต้
โครงการดงักล่าวถือเป็นการตอ้งหา้มตามกฎหมายและตกเป็นโมฆะ ทั้งน้ี ในการยติุโครงการ บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยไดเ้สนอคืนเงินค่าสมาชิกพร้อมเงินค่าชดเชยให้แก่สมาชิกและเสนอสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ
การใหส่้วนลดร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพแก่สมาชิก โดยการปรับงบการเงินไดถื้อตามตวัเลข
จ านวนเงินคืนและชดเชยให้แก่สมาชิกจากการยุติโครงการท่ีคาดว่าจะมีการจ่ายในปี 2560 โดยถือว่าเป็น
เหตุการณ์ในอดีตท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัและเป็นเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีตอ้ง
ปรับปรุงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 หน้ีสินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษทัฯ มีจ านวนประมาณ 964 ลา้นบาท และ 820 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ในระหว่างปี 2560 สมาชิกบางส่วน (ในงบการเงินรวม จ านวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 151 รายจาก 282 ราย) ไดต้กลงยอมรับขอ้เสนอดงักล่าวแลว้ แต่สมาชิกบางส่วนยงั
ไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 หน้ีสินจากการยติุโครงการใหก้ารรักษาพยาบาล
ตลอดชีพ ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินค่าสมาชิกท่ีตอ้งจ่ายคืนและเงินชดเชยท่ีอาจตอ้งจ่ายคืนให้กบัอดีต
สมาชิกท่ียงัไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ มีจ านวนประมาณ 438 
ลา้นบาท และ 380 ลา้นบาทตามล าดบั  

หลงัจากการยติุโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ  ไดมี้อดีตสมาชิกโครงการดงักล่าวบางส่วนยืน่ฟ้อง
บริษทัฯ และบริษทัย่อยต่อศาลจ านวนหลายคดี โดยขอให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยด าเนินการโครงการ
ดงักล่าวต่อไป และในบางคดีไดมี้การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   

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

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้บาง
คดี (รวมทั้งคดีท่ีศาลได้มีค  าสั่งคุม้ครองชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษาด้วย) โดยคดีในส่วนท่ีมีการยื่นฟ้อง
บริษทัฯนั้น ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาแยกออกไดเ้ป็น 2 แนวหลกัๆ คือ 1. ให้บริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลง
โครงการดงักล่าวต่อไป  และ 2. ให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป  และหากบริษทัฯ 
ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไปไดใ้ห้บริษทัฯจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นค าพิพากษาซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนท่ีบริษทัฯจ่ายใหแ้ก่สมาชิกท่ีตอบรับขอ้เสนอของ
บริษัทฯโดยไม่ฟ้องคดี โดยในค าพิพากษาของศาลแพ่งทั้ งสองแนวในบางคดีศาลให้บริษัทฯชดใช ้                    
ค่ารักษาพยาบาลของโจทกท่ี์จ่ายไปจริงภายหลงัจากท่ีปิดโครงการจนถึงวนัก่อนมีค าพิพากษาดว้ย ในส่วน
ท่ีมีการฟ้องคดีบริษทัยอ่ย ศาลไดมี้ค าพิพากษาเป็น 2 แนวคือ 1. ให้บริษทัยอ่ยจ่ายชดใชค่้าสินไหมทดแทน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นค าพิพากษาซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนท่ีบริษทัย่อยจ่ายให้แก่สมาชิกท่ีตอบรับ
ขอ้เสนอของบริษทัย่อยโดยไม่ฟ้องคดี  และ 2. ให้บริษทัยอ่ยปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการของบริษทัย่อย
ต่อไป และให้บริษทัย่อยชดใชค่้ารักษาพยาบาลของโจทก์ท่ีจ่ายไปจริงภายหลงัจากท่ีปิดโครงการจนถึง             
วนัก่อนมีค าพิพากษา ทั้งน้ียงัมีคดีอีกจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่มีค  าพิพากษาและยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลแพง่  
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อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีความเห็นว่าจากขอ้เท็จจริงและบทบญัญติั
ของกฎหมาย สัญญาดังกล่าวเขา้ลักษณะของสัญญาประกันภัยและการยุติโครงการดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  และการอุทธรณ์ของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีแนวโน้มท่ีจะชนะคดีได ้    
ฝ่ายบริหารพิจารณาตามเหตุผลในความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ จึงใช้
สิทธิตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพ่ง เพื่อให้ศาลสูงไดพ้ิจารณาและพิพากษาคดีให้เป็นท่ี
ยติุและเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการต่อไป   เน่ืองจากคดีดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล
สูง  ซ่ึงผลของคดียงัมีความไม่แน่นอน  บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้น
ขณะน้ี  ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อย ไดบ้นัทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิไดช้ าระค่า
รักษาพยาบาลโดยอาศัยค าพิพากษาของศาลแพ่งดังกล่าวเป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกว่าศาลสูงจะมีค า
พิพากษา 

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                   
30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  10,798,639 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (758,262) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (10,457) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 10,029,920 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,483,677) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8,546,243 
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ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ระยะเวลาของสัญญา
เงินกู ้

วงเงิน การช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียต่อปี (%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

เร่ิม ส้ินสุด 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ก.พ. 2551 ก.พ. 2561 3,438 ลา้นบาท รายเดือน อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงท่ี - - - 57.3 

พ.ย. 2554 มิ.ย. 2562 3,000 ลา้นบาท รายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงท่ี - - 519.0 719.0 

ม.ค. 2555 ก.ค. 2563 586 ลา้นบาท รายเดือน อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงท่ี - - 134.4 188.5 

มิ.ย. 2555 ธ.ค. 2562 1,766 ลา้นบาท รายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงท่ี - - 404.4 539.2 

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

ทุก 6 เดือน อตัราคงท่ี 
16.0 17.3 515.8 569.3 

เม.ย. 2557 มิ.ย. 2562 1,000 ลา้นบาท รายเดือน อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงท่ี - - 208.3 333.3 

พ.ค. 2556 พ.ค. 2564 2,000 ลา้นบาท ทุก 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงท่ี - - 848.0 992.0 

เม.ย. 2560 เม.ย. 2567 1,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราคงท่ี - - 1,000.0 1,000.0 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2562 2,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - - 1,000.0 1,000.0 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2562 2,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราคงท่ี - - 1,000.0 1,000.0 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2564 3,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - - 2,400.0 2,400.0 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2564 3,000 ลา้นบาท เม่ือสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - - 2,000.0 2,000.0 

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 16.0 17.3 10,029.9 10,798.6 

*ในเดือน มกราคม 2561 บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
โดยเปล่ียนเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 16.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท จ านวน 
515.8 ลา้นบาท และมีผลท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามสญัญาดงักล่าวนั้นเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีต  ่ากว่า
สัญญาเดิม 

 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารง
อตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 40,420 40,245 2,326 4,908 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (1,904) (1,713) (7) (27) 

รวม 38,516 38,532 2,319 4,881 
หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี (18,110) (22,039) (2,188) (4,744) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20,406 16,493 131 137 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตาม
สญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน  19,095 21,325 40,420 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (985) (919) (1,904) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
การเงิน 18,110 20,406 38,516 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน  22,969 17,276 40,245 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (930) (783) (1,713) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
การเงิน 22,039 16,493 38,532 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าระยะยาว 2,195 131 2,326 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (7) - (7) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
ระยะยาว 2,188 131 2,319 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าระยะยาว 4,769 139 4,908 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (25) (2) (27) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
ระยะยาว 4,744 137 4,881 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพื่อจดัหาเคร่ืองมือ
ทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะส าหรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยมีก าหนดช าระค่าเช่าเป็นราย
เดือนรวม 32 - 60 งวด และเม่ือครบก าหนดสญัญา  

13. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละตดัจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 19,584,603 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 1,707 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 19,586,310 
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 ยอดคงคา้งของหุน้กูข้องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เลขท่ีหุน้กู ้

ระยะเวลาของหุน้กู ้

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

อตัรา
ดอกเบ้ียต่อปี 

(%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

วนัท่ี
ออกจ าหน่าย วนัครบก าหนด 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
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 

*บริษทั ฯ เขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกู ้BDMS256A กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง    
โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราคงท่ีต่อปี 

หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           
การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  

14.     หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เมื ่อวนั ที ่ 18 กนัยายน  2557 บริษ ทัฯไดอ้อกหุ ้นกู แ้ปลงสภาพ  ให ้แก ่ผู ล้ งท ุน ในต ่างประ เทศ                 
(ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนซ้ือขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวใน     
ตลาดหลักทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2557 โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขหลักของ        
หุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  
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ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
มูลค่ารวม 10,000 ลา้นบาท 
สกุลเงิน   บาท (THB-Denominate, USD-Settled) 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 18 กนัยายน 2562 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สามารถไถ่ถอน ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ท่ีมูลค่าร้อยละ 106.152 
ของมูลค่าเงินตน้ 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
ของบริษทัฯ 

สามารถไถ่ถอนไดห้ลงัจากวนัท่ี 18 มีนาคม 2560 หากราคาหุน้ของ
บริษทัฯปรับตวัสูงข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 130 ของราคาไถ่ถอนตามท่ี
ระบุในขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หารดว้ยอตัราแปลง
สภาพ ณ ขณะนั้น 

อตัราดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย 
มูลค่าเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน ร้อยละ 110.462 ของมูลค่าเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ 21.045 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ 

โดยบริษทัฯ มีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดับางประการตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” 
ก าหนดใหกิ้จการท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทุน
เพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้ น ณ วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบริษทัฯได้แยก
องคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้  านวณ
จากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยู่
ขณะนั้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
หกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือครบอายกุารช าระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก าหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้ะไม่มี
การเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 มีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด เป็น
มูลค่าเงินตน้จ านวน 1,560 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายช าระเงิน ค่าไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ก่อนครบ
ก าหนดเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน (Early Redemption Price) 1,656 ลา้นบาท (หรือร้อยละ106.152 ของเงินตน้ 
1,560 ลา้นบาท)  
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ในไตรมาส 2 ปี 2561 มีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใชสิ้ทธิแปลงสภาพมูลค่า 1,547 ลา้นบาท ซ่ึงแปลงเป็นหุ้น
สามญัไดจ้  านวน 73.5 ลา้นหุ้น ท าให้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ มีทุนช าระแลว้เพิ่มข้ึนจาก 1,549 
ลา้นบาท เป็น 1,556 ลา้นบาท และ บริษทัฯ มีหุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลือ เป็นมูลค่าเงินตน้  6,893 ลา้นบาท  

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้แปลงสภาพสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพส าหรับงวด  
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุน้กูแ้ปลง
สภาพ-

องคป์ระกอบท่ี
เป็นหน้ีสิน 

 
ค่าใชจ่้ายในการ
ออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 

 
 
 

รวม 

หุน้กู ้แปลง
สภาพ -

องคป์ระกอบท่ี
เป็นทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 8,821,639 (47,369) 8,774,270 494,185 
รายการปรับมูลค่าปัจจุบนัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 136,125 - 136,125 - 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออก 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
- 

 
12,861 

 
12,861 

 
- 

แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั (1,636,944) 6,793 (1,630,151) (90,581) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 7,320,820 (27,715) 7,293,105 403,604 

ในระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2561 มีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติม 
มูลค่า 992 ลา้นบาท ซ่ึงแปลงเป็นหุ้นสามญัไดจ้  านวน 47.1 ลา้นหุ้น ท าให้บริษทัฯ มีทุนช าระแลว้เพิ่มข้ึน
เป็น 1,561 ลา้นบาทและ บริษทัฯ มีหุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลือ เป็นมูลค่าเงินตน้ 5,901 ลา้นบาท 
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15.     เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

12 เมษายน 2560 2,942 0.19 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 2,942 0.19 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2560 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

11 เมษายน 2561 3,561 0.23 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 3,561 0.23 

 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย     
เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 5,577 ลา้นบาท โดยในเดือนกนัยายน 2560 
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 2,014 ลา้นบาท ต่อมา
บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลส่วนเพิ่มในไตรมาสท่ีสองของปี 2561 อีกในอตัราหุน้ละ 0.23  บาท 

16. ภาษีเงินได้  

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี              
ท่ีประมาณไว ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 558,881 1,153,338 90,276 754,847 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (99,728) (62,567) (22,858) (19,701) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 459,153 1,090,771 67,418 735,146 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,191,968 1,506,651 232,540 775,786 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (84,758) 45,907 93,472 44,962 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 1,107,210 1,552,558 326,012 820,748 

17.   ก าไรต่อหุ้น  

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

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

บริษทัฯ ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 มิถุนายน 2561 จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14) เน่ืองจากการค านวณก าไรต่อ
หุน้โดยสมมติวา่มีการแปลงสภาพหุน้กูท้ ั้งหมดเป็นหุน้สามญัแสดงก าไรต่อหุน้ท่ีไม่ปรับลดลง 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา       
-  สัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน                246 387 695 20 55 84 
-  สัญญาเช่าอุปกรณ์ส านกังานและบริการอ่ืน 181 97 8 115 - - 
-  สัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ 194 242 - - - - 
-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 2,013 1 - 1,255 - - 

รวม 2,634 727 703 1,390 55 84 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา       
-  สัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน                255 434 794 22 57 91 
-  สัญญาเช่าอุปกรณ์ส านกังานและบริการอ่ืน 469 273 10 290 - - 
-  สัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ 177 106 - 122 - - 
-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 1,591 1 - 714 - - 

รวม 2,492 814 804 1,148 57 91 

บริษทัฯ  

บริษทัฯ ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการใหบ้ริการคลินิกเวชกรรม 
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2563 โดยตกลงช าระค่าตอบแทนตามอตัราคงท่ีและ
อตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือ
ตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
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บริษทัยอ่ย   

บริษทัย่อยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวช
กรรมภายในอาคารก าหนดระยะเวลา 5 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 27 มกราคม 2562 โดยตกลงช าระค่าตอบแทน
ตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใด ๆ 
หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  

บริษทัย่อยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวช
กรรมภายในอาคารก าหนดระยะเวลา 5 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 โดยตกลงช าระค่าตอบแทน
ตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใด ๆ 
หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเหลืออยู่
เป็นจ านวน 284 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 388 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ: จ านวน 27 ลา้นบาท    
(31 ธันวาคม 2560: 39 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการปฏิบติัตามสญัญา 

19. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีจดัท าใหก้บัผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน และไดรั้บการสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริหาร 

 กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการท่ีให้การสนับสนุนดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ เซ็นทรัลแลป ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัยารักษา
โรคและวสัดุทางการแพทย์ ให้บริการจัดการและบริหารทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจรักษาพยาบาล         
จดัจ าหน่ายสินคา้และให้บริการสินคา้เพื่อสุขภาพ เวชส าอางค ์บริการทางดา้นบญัชี บริการดา้นเทคโนโลยี
และสารสนเทศ บริการจดัฝึกอบรม ประกนัสุขภาพ และนายหนา้ประกนัชีวิต ซ่ึงส่วนงานด าเนินงานทั้งสอง
ส่วนน้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วนงานต่างๆ เป็นกลุ่ม
เดียวกนั วิธีการใหบ้ริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่างๆ มีความใกลเ้คียงกนั  

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการภายใตเ้ขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน    
ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานด าเนินงาน
และส่วนงานภูมิศาสตร์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ี
รายงานเพียงส่วนเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

20.  เคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่
มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใช ้วิธี
ราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว
แทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

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

ระดบั 1 - ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง  

ระดบั 2 - ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 - ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 514 - 514 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 364 - - 364 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 311 311 
ท่ีดิน - 33,884 - 33,884 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 1 - 1 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 211 - - 211 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 679 679 
ท่ีดิน - 5,464 - 5,464 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

21. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  และสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้เป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและ
อตัราแลกเปล่ียน 

21.1 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ีย  

 เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง           
มีก าหนดระยะเวลา 10 ปี โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นอตัราลอยตวั BIBOR               
3 เดือนบวกอตัราคงท่ีต่อปี ของยอดคงเหลือของหุน้กูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
-สินทรัพย ์ 35.7 75.4 35.7 75.4 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียค านวณโดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยสถาบนัการเงินเสมือน
วา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

21.2 สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap contract)  

เพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของเงินกู้ต่างประเทศท่ีบริษัทฯ มีอยู่นั้ น เม่ือวันท่ี       
10 มกราคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมีก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี โดยเปล่ียนจากเงินกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูส้กุลเงินบาท และมีผลท าให้ดอกเบ้ีย
ของเงินกูส้กลุเงินบาทมีอตัราท่ีลดลงกวา่สญัญาเดิม ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุท่ี 11 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ – สินทรัพย ์ 11.5 - 11.5 - 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค านวณโดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยสถาบนัการเงิน
เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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21.3 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contract) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจ านวนท่ีขาย 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
30 มิถุนายน 2561 เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,000,000 31.80 – 32.63 
31 ธนัวาคม 2560 เหรียญสหรัฐอเมริกา 400,000 32.61 - 33.22 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ
ดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจ านวนท่ีซ้ือ 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
30 มิถุนายน 2561 ยโูร 200,000 38.20 
31 ธนัวาคม 2560 ยโูร - - 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

 สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - หน้ีสิน 778.6 67.8 - - 

 สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ – สินทรัพย ์ 122.2 - 122.2 - 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ค านวณโดยใช้อัตราท่ีก าหนดโดย     
สถาบนัการเงิน เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญาน้ี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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22. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ  ในวันท่ี                   
14 สิงหาคม 2561 
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