บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
1. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ
มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง

2. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริ ษทั ฯได้
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทางบ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี เรื่ อง
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ การประมาณการความเพียงพอของ
กาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การวัด
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และการด้อยค่าของค่าความนิยม ที่บริ ษทั ฯได้เคย
ถือปฏิบตั ิในช่วงที่ผา่ นมาซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯยังคงเลือกนามาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางการบัญชีสาหรับ
เรื่ องการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่ามาถือปฏิบตั ิอยู่ โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการของบริ ษทั
ทั้งนี้ขา้ พเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ขา้ งต้นทั้ง 2 ข้อแต่อย่างใด
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ อง
เหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความ
เสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็ นบัญชีที่สาคัญต่องบการเงิน เนื่องจากมีจานวนเงินที่มีนยั สาคัญคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 91 ของยอดรายได้รวม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริ การทาง
การแพทย์ รายได้ค่าห้องผูป้ ่ วย เป็ นต้น รวมถึงมีส่วนลดสาหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทา
กับคู่สัญญามีความหลากหลาย ด้วยเหตุน้ ี ขา้ พเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษต่อการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการ
ปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริ การที่เกิดขึ้น
ในระหว่างปี เพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริ การ สุ่ มส่ งหนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้การค้า และ
ตรวจตัดยอดการรับรู ้รายได้ ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated
data) วิเคราะห์อตั ราส่วนของรายได้ที่สาคัญกับข้อมูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสอบทานความผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
ค่าความนิยม
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญเรื่ องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 18 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็ นประมาณการทางบัญชีที่สาคัญที่
ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและอัตราการ
เติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าความนิยม ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็ น
พิเศษต่อมูลค่าค่าความนิยมของกลุ่มบริ ษทั
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ข้าพเจ้าได้ประเมินการกาหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเลือกใช้โดยการทาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตาม
ลักษณะการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาการทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยโดยการเปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รวมถึงเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตรา
คิดลดที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจาลองทางการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการ
ดาเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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•

ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

วิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

19,666,365,567

4,696,212,413

17,332,843,328

2,467,290,112

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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เงินลงทุนชัวคราว

4, 11

-

899,836,329

-

400,670

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

4, 8, 9

7,191,782,389

8,850,028,380

943,513,572

2,075,115,675

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย

9

-

-

3,350,768,589

2,909,779,981

สิ นค้าคงเหลือ

10

1,855,165,868

1,843,365,067

100,516,682

124,149,576

4, 11

1,272,925,572

-

85,133

-

26,565,232

35,743,247

-

-

30,012,804,628

16,325,185,436

21,727,727,304

7,576,736,014

5,276,406

11,262,089

-

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
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รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
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สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

4, 13

603,489,876

-

303,392,974

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

4, 14

938,546,100

17,538,288,046

70,815,053

12,544,909,644

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

15

-

-

57,997,643,233

54,490,190,709

เงินลงทุนระยะยาวอืน

4, 13

-

465,829,069

-

156,500,758

9

-

-

854,621,850

3,936,389,182

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

4, 16

363,247,611

353,705,611

742,059,200

724,959,200

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

4, 17

81,313,253,411

78,439,825,922

13,780,218,142

13,913,947,780

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

4, 23

3,314,806,867

-

862,805,996

-

ค่าความนิ ยม

18

17,538,868,508

17,538,868,508

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

19

1,355,626,529

1,344,618,306

685,519,881

571,443,519

92,923,671

125,203,997

-

-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

4, 34

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
สิ ทธิ การเช่า

4

-

1,021,841,089

-

304,439,655

อืนๆ

9

511,407,636

497,108,946

30,961,805

31,055,632

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

106,037,446,615

117,336,551,583

75,328,038,134

86,673,836,079

รวมสิ นทรัพย์

136,050,251,243

133,661,737,019

97,055,765,438

94,250,572,093

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

1

บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

20.1

-

23,802,912

-

-

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน

9, 21

4,450,043,330

5,990,177,790

809,807,103

1,381,320,432

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4, 9

3,709,801,932

6,178,375,810

755,129,087

1,533,358,295

22

107,466,667

193,440,000

107,466,667

193,440,000

4, 9, 23

319,830,561

-

126,883,427

-

4, 23

-

16,877,656

-

248,950

24

-

4,999,807,577

-

4,999,807,577

82,600,000

66,000,000

-

-

-

-

11,296,481,134

12,139,192,201

1,705,088,407

1,013,777,365

1,102,125,716

159,083,151

185,460,161

206,726,331

102,733,554

107,289,246

7,206,237

-

7,206,237

-

652,853,268

574,164,187

185,915,110

156,313,438

11,220,350,563

19,263,149,628

14,493,748,035

20,670,053,290

22

6,000,000,000

4,507,466,667

6,000,000,000

4,507,466,667

4, 9, 23

3,141,862,279

-

582,735,277

-

-

30,510,755

-

598,979

หมายเหตุ
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
ระยะสันจากสถาบันการเงิน

ส่วนของหนีสิ นระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนีสิ นตามสัญญาเช่า
- หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
- หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ย่อย

9

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีส่วนทีถึงกําหนดภายในหนึ งปี
หนีสิ นทางการเงินหมุนเวียนอืน

25

หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน

4, 23

หุน้ กู้

24

14,593,850,014

14,591,681,097

14,593,850,014

14,591,681,097

ประมาณการหนี สิ นโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ

26

1,287,272,451

723,958,598

1,117,090,616

589,340,231

ประมาณการหนี สิ นผลประโยชน์พนักงาน

27

4,394,895,139

4,130,652,690

1,403,897,379

1,318,888,705

561,519,753

612,019,660

140,462,957

149,685,338

3,324,431,587

2,550,290,717

179,145,238

153,572,376

63,370,097

70,384,058

31,937,707

31,637,572

รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน

33,367,201,320

27,216,964,242

24,049,119,188

21,342,870,965

รวมหนีสิ น

44,587,551,883

46,480,113,870

38,542,867,223

42,012,924,255

รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

4, 34
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2

บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

1,758,223,567

1,758,223,567

1,758,223,567

1,758,223,567

1,589,200,190

1,589,200,190

1,589,200,190

1,589,200,190

30,166,103,071

30,166,103,071

30,103,179,143

30,103,179,143

305,000,325

305,000,325

-

-

(2,699,611,442)

(2,693,616,799)

-

-

175,822,357

175,822,357

175,822,357

175,822,357

47,099,525,746

45,708,000,257

24,498,890,496

18,214,810,850

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้

11,274,144,235

8,562,923,289

2,145,806,029

2,154,635,298

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

87,910,184,482

83,813,432,690

58,512,898,215

52,237,647,838

3,552,514,878

3,368,190,459

-

-

91,462,699,360

87,181,623,149

58,512,898,215

52,237,647,838

136,050,251,243

133,661,737,019

97,055,765,438

94,250,572,093

-

-

-

-

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 17,582,235,672 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 15,892,001,895 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนทีสู งกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

3

บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

9

65,166,456,936

79,630,290,025

10,003,851,133

14,842,053,581

รายได้จากการจําหน่ายสิ นค้า

9

2,907,620,012

3,092,351,508

-

-

5,404,105

9,306,759

6,024,531,296

6,295,192,239

13, 14

2,429,041,721

7,618,993,754

6,300,231,525

11,250,317,541

9

983,058,163

1,051,194,627

1,076,962,469

1,338,554,926

3,417,503,989

8,679,495,140

13,401,725,290

18,884,064,706

71,491,580,937

91,402,136,673

23,405,576,423

33,726,118,287

รายได้

รายได้อืน
เงินปั นผลรับ

9, 13, 14, 15

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และเงินลงทุนระยะยาวอืน
อืน ๆ
รวมรายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย

9

46,371,182,494

54,276,717,851

7,229,651,237

9,303,843,843

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

9

14,160,896,118

17,446,567,634

3,311,264,601

4,553,734,182

รวมค่ าใช้ จ่าย

60,532,078,612

71,723,285,485

10,540,915,838

13,857,578,025

กําไรจากการดําเนินงาน

10,959,502,325

19,678,851,188

12,864,660,585

19,868,540,262

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

14.3

272,948,121

1,022,445,824

-

-

รายได้ทางการเงิน

9, 31

39,100,627

110,081,197

207,147,046

324,345,653

ต้นทุนทางการเงิน

9, 32

(870,925,103)

(928,758,447)

(805,877,329)

(1,048,769,698)

10,400,625,970

19,882,619,762

12,265,930,302

19,144,116,217

(2,751,375,379)

(3,873,458,009)

(1,181,194,340)

(2,577,916,472)

7,649,250,591

16,009,161,753

11,084,735,962

16,566,199,745

7,214,235,804

15,517,170,358

11,084,735,962

16,566,199,745

435,014,787

491,991,395

7,649,250,591

16,009,161,753

0.45

0.99

0.70

1.05

15,892,001,895

15,742,832,572

15,892,001,895

15,742,832,572

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

34

กําไรสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )

35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

4

บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

7,649,250,591

16,009,161,753

11,084,735,962

16,566,199,745

-

(61,855,693)

-

(66,594,463)

(4,536,345)

(108,907,015)

-

-

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนของบริ ษทั ร่ วม

171,607,051

(499,957,757)

-

-

โอนกลับส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของบริ ษทั ร่ วมไปยังกําไรสะสม

(111,736,301)

-

-

-

55,334,405

(670,720,465)

-

(66,594,463)

3,130,964

-

(8,829,269)

-

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือขาย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ น
เงินตราต่างประเทศ

รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กลับรายการจากการจําหน่ายเงินลงทุน

13.1

(8,823,873)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

17

2,619,116,853

1,048,823,280

-

-

-

(582,254,455)

-

(283,031,357)

2,613,423,944

466,568,825

(8,829,269)

(283,031,357)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

2,668,758,349

(204,151,640)

(8,829,269)

(349,625,820)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

10,318,008,940

15,805,010,113

11,075,906,693

16,216,573,925

9,807,150,362

15,289,037,909

11,075,906,693

16,216,573,925

510,858,578

515,972,204

10,318,008,940

15,805,010,113

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

5

บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

10,400,625,970

19,882,619,762

12,265,930,302

19,144,116,217

6,412,748,498

5,752,149,588

1,344,015,667

1,100,246,864

23,587,217

9,641,611

4,868,350

293,735

4,904,645

9,215,121

21,339

778,956

99,431,257

188,773,888

34,780,031

17,712,105

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

9,538,433

68,097,976

4,568,551

18,097,976

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

-

-

5,475,726

-

9,590,516

37,623,247

763,493

(27,193)

(277,067,227)

(292,503,717)

(125,953,326)

(129,722,890)

(3,268,136)

-

-

-

(30,167,581)

-

(30,020,081)

-

(272,948,121)

(1,022,445,824)

-

-

2,361,340

13,464,558

2,361,340

13,464,558

(2,429,041,721)

(7,618,993,754)

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

9,059,044

418,903

(4,637,981)

(2,309,337)

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

(423,720)

(34,846,191)

(7,981,720)

(33,966,191)

(2,391,303)

15,360,175

(2,391,931)

15,360,175

ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี สิ นโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ

268,313,430

100,065,098

259,691,058

126,217,080

ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี สิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

443,581,208

956,082,803

133,874,936

224,791,284

ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน

(118,359,187)

9,971,778

(48,995,835)

3,487,076

(39,100,627)

(110,081,197)

(207,147,046)

(324,345,653)

(5,404,105)

(9,306,759)

(6,024,531,296)

(6,295,192,239)

870,925,103

928,758,447

805,877,329

1,048,769,698

15,376,494,933

18,884,065,513

2,110,337,381

3,677,454,680

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับรายการทีกระทบกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจําหน่ายของภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
หนีสูญและผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

ค่าเผือ(กลับรายการ)การปรับลดราคาทุนของสิ นค้า
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตดั จ่าย
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตัดจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และเงินลงทุนระยะยาวอืน

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน

รายได้ทางการเงิน
เงินปั นผลรับ
ต้นทุนทางการเงิน

(6,300,231,525) (11,250,317,541)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี สิ นดําเนิ นงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

9

บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

1,453,112,599

(1,492,953,321)

1,082,982,939

(593,074,649)

สิ นค้าคงเหลือ

(21,391,317)

(95,077,534)

22,869,401

(12,508,805)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

10,172,310

(18,792,697)

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

41,812,065

(48,699,699)

(67,305)

(389,638)

(592,088,493)

77,099,431

(165,935,477)

(105,658,641)

(2,246,729,024)

211,602,364

(677,780,626)

35,766,822

205,301,150

253,008,293

112,175,253

130,997,755

42,273,233

113,514,130

3,013,772

26,372,757

ประมาณการหนี สิ นโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ

295,000,423

-

268,059,327

-

ประมาณการหนี สิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

(179,338,759)

(135,320,229)

(48,866,262)

(35,953,848)

(7,013,960)

(1,214,624)

300,135

(7,304,930)

14,377,605,160

17,747,231,627

2,707,088,538

3,115,701,503

37,973,482

99,199,346

208,650,082

325,846,664

(765,712,666)

(837,284,817)

(827,216,825)

(958,753,436)

74,933,079

35,284,944

-

-

(2,043,528,968)

(2,498,339,873)

(231,179,572)

(332,492,579)

11,681,270,087

14,546,091,227

1,857,342,223

2,150,302,152

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง(เพิมขึน)
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

หนีสิ นดําเนิ นงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
หนีสิ นหมุนเวียนอืน

หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

10

บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน

-

(73,122,825)

-

(6,845)

(369,673,603)

-

315,537

-

5,985,683

(1,699,544)

-

-

597,943,430

550,734,179

6,024,531,296

6,295,192,239

(26,700,000)

(169,913,350)

(3,512,290,875)

(1,092,431,150)

18,773,688,741

12,731,772,332

18,773,688,741

12,710,118,317

-

(2,250,063,448)

-

(2,250,063,448)

24,315,254

-

-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อยเพิมขึน

-

-

(441,097,908)

(296,600,876)

เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

-

-

(160,000,000)

(673,000,000)

รับชําระเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

-

-

3,244,268,563

790,767,100

เงินสดจ่ายซืออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

(5,418,280)

(2,133,809)

(5,418,280)

(2,133,809)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

33,836,770

25,265,841

9,975,574

3,669,878

(6,335,165,206)

(7,437,026,627)

(1,343,248,219)

(1,308,092,833)

-

(167,927,133)

-

-

(313,461,363)

(387,947,243)

(248,197,832)

(156,361,086)

12,385,351,426

2,817,938,373

22,342,526,597

14,021,057,487

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืนลดลง(เพิมขึน)
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกันลดลง(เพิมขึน)
เงินสดรับจากเงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และเงินลงทุนระยะยาวอืน
จ่ายภาษีเงินได้จากกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือสิ ทธิ การเช่า
เงินสดจ่ายซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

16,600,000

(1,000,000)

-

-

-

-

(842,711,067)

1,368,433,271

(23,803,183)

(5,853,358,827)

-

(5,800,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

5,000,000,000

-

5,000,000,000

-

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(3,593,440,000)

(4,625,924,533)

(3,593,440,000)

(4,625,924,533)

เงินสดจ่ายชําระเพือไถ่ถอนหุน้ กู้

(5,000,000,000)

-

(5,000,000,000)

-

(508,997,746)

-

(157,192,302)

-

-

(16,961,391)

-

(1,167,690)

(20,527,329)

(18,597,252)

-

-

(4,740,972,235)

(6,940,866,726)

(4,740,972,235)

(6,940,866,726)

(225,327,866)

(244,626,188)

-

-

กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวข้องกันเพิมขึน(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ย่อยเพิมขึน(ลดลง)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงินลดลง

เงินสดจ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายของบริ ษทั ย่อยแก่ผถู ้ ือหุน้ ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(9,096,468,359) (17,701,334,917)

(9,334,315,604) (15,999,525,678)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ

14,970,153,154

(337,305,317)

14,865,553,216

171,833,961

4,696,212,413

5,033,517,730

2,467,290,112

2,295,456,151

19,666,365,567

4,696,212,413

17,332,843,328

2,467,290,112

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

-

-

ข้อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด
สิ นทรัพย์ซือภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

-

29,133,035

-

966,102

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิมขึน

496,197,670

-

1,410,208

-

เจ้าหนี ค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง)

(805,180,140)

462,425,325

(420,217,330)

397,240,597

เจ้าหนี ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิมขึน (ลดลง)

(142,865,827)

258,881,589

14,639,478

68,757,501

36,415,847

20,508,474

26,587,900

9,185,124

เงินปั นผลค้างจ่ายเพิมขึน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า
ผลสะสมของ
เงินลงทุนทีสู งกว่า จัดสรรแล้ว การปรับ
มูลค่าตามบัญชีของ
สํารอง
มูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ย่อย
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
เงินลงทุน
(2,683,558,421) 175,822,357 37,657,403,888
121,486,315
- 15,517,170,358
(516,522,139)
(61,821,881)
- 15,000,648,219
(61,821,881)
- (6,950,051,850)
-

ทุนเรื อนหุน้
ผลต่างจากการ
ทีออกและ
ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง
ชําระแล้ว
หุน้ สามัญ
การถือหุน้
1,566,895,605 24,741,066,923
305,000,325
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
22,304,585 5,425,036,148
แปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญ
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
ส่วนแบ่งดอกเบียจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ทีถือเป็ นตราสารทุนของบริ ษทั ร่ วม
การเปลียนแปลงส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
- การซือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(10,058,378)
- การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 1,589,200,190 30,166,103,071
305,000,325 (2,693,616,799)

ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคา
ทีดิน
7,819,634,540
1,009,253,628
1,009,253,628
-

-

-

-

-

175,822,357

45,708,000,257

59,664,434

8,828,888,168

ส่ วนแบ่ง
ผลต่างจากการ องค์ประกอบอืน
หุน้ กู้
แปลงค่า
ของส่ วนของ แปลงสภาพ - รวมองค์ประกอบ
งบการเงินทีเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
องค์ประกอบ
อืนของส่วน
เงินตราต่างประเทศ ของบริ ษทั ร่ วม
ทีเป็ นทุน
ของผูถ้ ือหุน้
(47,132,545) 388,641,723
274,846,585 8,557,476,618
(274,846,585) (274,846,585)
(106,889,717) (552,152,340)
288,389,690
(106,889,717) (552,152,340)
288,389,690
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
70,320,107,295
5,172,494,148
15,517,170,358
(228,132,449)
15,289,037,909
(6,950,051,850)

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มี
อํานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
3,117,965,024
491,991,395
23,980,809
515,972,204
-

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
73,438,072,319
5,172,494,148
16,009,161,753
(204,151,640)
15,805,010,113
(6,950,051,850)

-

(8,096,434)

(8,096,434)

-

(8,096,434)

(8,096,434)

(154,022,262) (171,607,051)

-

8,562,923,289

(10,058,378)
83,813,432,690

(9,797,231)
(19,855,609)
(255,949,538) (255,949,538)
3,368,190,459 87,181,623,149
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า
ทุนเรื อนหุน้
ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสู งกว่า จัดสรรแล้ว ทีออกและ
ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบัญชีของ
สํารอง
ชําระแล้ว
หุน้ สามัญ
การถือหุน้
บริ ษทั ย่อย
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
305,000,325 (2,693,616,799)
175,822,357 45,708,000,257
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามทีรายงานไว้เดิม 1,589,200,190 30,166,103,071
ผลกระทบสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
เนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
(929,266,523)
มาถือปฏิบตั ิ (หมายเหตุ 4)
1,589,200,190 30,166,103,071
305,000,325 (2,693,616,799)
175,822,357 44,778,733,734
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 -หลังปรับปรุง
กําไรสําหรับปี
- 7,214,235,804
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
(120,438,281)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
- 7,093,797,523
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
- (4,767,560,135)
ส่วนแบ่งดอกเบียจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ทีถือเป็ นตราสารทุนของบริ ษทั ร่ วม
(5,445,376)
การเปลียนแปลงส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
- การซือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(5,994,643)
- การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
1,589,200,190 30,166,103,071
305,000,325 (2,699,611,442)
175,822,357 47,099,525,746

ผลสะสมของ
การปรับ
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุน
59,664,434

ส่ วนแบ่ง
ผลต่างจากการ องค์ประกอบอืน
ส่ วนเกินทุน
แปลงค่า
ของส่วนของ รวมองค์ประกอบ รวมส่ วนของ
จากการตีราคา งบการเงินทีเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
อืนของส่วน
ผูถ้ ือหุน้
ทีดิน
เงินตราต่างประเทศ ของบริ ษทั ร่ วม
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
8,828,888,168 (154,022,262)
(171,607,051) 8,562,923,289 83,813,432,690

(2,131,893)
57,532,541
3,009,071
3,009,071
-

8,828,888,168
2,543,222,195
2,543,222,195
-

(154,022,262)
(4,485,478)
(4,485,478)
-

(171,607,051)
171,607,051
171,607,051
-

(2,131,893) (931,398,416)
8,560,791,396 82,882,034,274
- 7,214,235,804
2,713,352,839 2,592,914,558
2,713,352,839 9,807,150,362
- (4,767,560,135)

-

-

-

-

-

(5,445,376)

60,541,612 11,372,110,363

(158,507,740)

-

11,274,144,235

(5,994,643)
87,910,184,482

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มี
อํานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
3,368,190,459

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
87,181,623,149

(76,845,659)
3,291,344,800
435,014,787
75,843,791
510,858,578
-

(1,008,244,075)
86,173,379,074
7,649,250,591
2,668,758,349
10,318,008,940
(4,767,560,135)

-

(5,445,376)

(14,532,686)
(20,527,329)
(235,155,814) (235,155,814)
3,552,514,878 91,462,699,360
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
แปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญ
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลกระทบสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เนืองจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

กําไรสะสม
ผลสะสมของ
จัดสรรแล้ว การปรับ
ส่ วนเกินทุน
สํารอง
มูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร ของเงินลงทุน
ทีดิน
175,822,357
8,881,694,312
137,285,853 2,083,943,908
- 16,566,199,745
(283,031,357)
(66,594,463)
- 16,283,168,388
(66,594,463)
- (6,950,051,850)
175,822,357 18,214,810,850
70,691,390 2,083,943,908

หุน้ กู้
แปลงสภาพ - รวมองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
อืนของส่วน
ทีเป็ นทุน
ของผูถ้ ือหุน้
274,846,585
2,496,076,346
(274,846,585) (274,846,585)
(66,594,463)
(66,594,463)
- 2,154,635,298

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว
1,566,895,605
22,304,585
1,589,200,190

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
24,678,142,995
5,425,036,148
30,103,179,143

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
37,798,631,615
5,172,494,148
16,566,199,745
(349,625,820)
16,216,573,925
(6,950,051,850)
52,237,647,838

1,589,200,190

30,103,179,143

175,822,357

18,214,810,850

70,691,390 2,083,943,908

-

2,154,635,298

52,237,647,838

1,589,200,190
1,589,200,190

30,103,179,143
30,103,179,143

175,822,357
175,822,357

(33,096,181)
18,181,714,669
11,084,735,962
11,084,735,962
(4,767,560,135)
24,498,890,496

70,691,390 2,083,943,908
(8,829,269)
(8,829,269)
61,862,121 2,083,943,908

-

2,154,635,298
(8,829,269)
(8,829,269)
2,145,806,029

(33,096,181)
52,204,551,657
11,084,735,962
(8,829,269)
11,075,906,693
(4,767,560,135)
58,512,898,215
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย
และมี ภู มิ ล าเนาในประเทศไทย ธุ รกิ จหลัก ของบริ ษ ัท ฯ คื อ กิ จการโรงพยาบาล ด าเนิ น การภายใต้ชื่ อ
โรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม โรงพยาบาลกรุ งเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
กลุ่ ม โรงพยาบาลพญาไท กลุ่ ม โรงพยาบาลเปาโล และกลุ่ ม โรงพยาบาลรอ ยัล นอกจากนี้ เครื อ ข่ า ย
ของบริ ษัท ฯ ยัง รวมถึ ง Wellness Clinic และธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการแพทย์ ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายยาและเครื่ องมือแพทย์ ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์
ธุรกิจโรงแรม เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ มีที่อยู่จดทะเบียนเลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิจ ฝ่ ายบริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ
มู ล ค่ าของสิ นทรั พ ย์ ประมาณการหนี้ สิ น และหนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ดขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติวิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิน ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิน ฉบับ ที่ บริ ษ ัทฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

13

2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษ ทั กรุ งเทพดุ สิตเวชการ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ พัทยา จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด จากัด
บริ ษทั วัฒนเวช จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ ราชสี มา จากัด
Angkor Pisith Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่น จากัด
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดย
บริ ษทั ฯ ร้อยละ 35.01 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ
29.02)
บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพิษณุโลก จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช จากัด

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของการถือ
หุ้น (ร้อยละ)
2563
2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

95.76
98.82
99.70
91.48
84.00
97.27
100.00
100.00
99.76
99.72
91.45
80.00
100.00
100.00
93.65
85.71
99.76
100.00
100.00
100.00
35.01

95.76
98.82
99.70
91.48
84.00
97.27
100.00
100.00
99.76
99.72
91.45
80.00
100.00
100.00
93.65
85.71
99.76
100.00
100.00
100.00
34.43

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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ชื่อบริ ษทั
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่ อ)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสุ ราษฎร์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด
(ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ ร้อยละ 74.02 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริ ษทั ย่อย
ร้อยละ 24.66)
บริ ษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด

บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรี นไลน์ ซินเนอร์จ้ ี จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษทั ประสิ ทธิ์พฒั นา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จากัด
N Health Asia Pte. Ltd.
บริ ษทั กรุ งเทพ เซฟดรัก จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพพรี เมียร์ นายหน้าประกันภัย จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด
บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จากัด (ถือหุ้นโดย
บริ ษทั ฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ
12.75)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเขาใหญ่ จากัด
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.
BDMS Inter Pte. Ltd.
S.R. Property Investment Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd.
Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของการถือ
หุ้น (ร้อยละ)
2563
2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
บริ การตรวจวิเคราะห์แลป

100.00
100.00
74.02

100.00
100.00
74.02

บริ การตรวจวิเคราะห์แลป
ศูนย์การแพทย์ดา้ น
เวชศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้ นฟูสุขภาพ
โรงแรม
ให้บริ การด้านบัญชี
ประกันสุ ขภาพ
บริ การด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
บริ การจัดฝึ กอบรม
การลงทุน
การลงทุน
การลงทุน
การลงทุน
นายหน้าประกัน
บริ หารทรัพย์สิน
ผลิตและจาหน่ายยา
บริ การขนส่งทางอากาศยาน

95.00
100.00

95.00
100.00

100.00
100.00
99.99
100.00

100.00
100.00
99.99
100.00

100.00
98.62
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
87.05
87.25

100.00
98.60
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
87.05
87.25

ยังไม่เปิ ดดาเนินการ
ยังไม่เปิ ดดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างชาระบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์
ชาระบัญชีแล้ว

100.00
100.00
100.00
49.00
49.00
49.00
-

100.00
100.00
100.00
49.00
49.00
49.00
70.00
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ชื่อบริ ษทั
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จากัด
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลเทพากร จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด
บริ ษทั เออร์วิ่ง เชอริ เดน เอส อี จากัด
บริ ษทั เฟิ สท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จากัด

ลักษณะธุรกิจ

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
บริ การตรวจวิเคราะห์แลป
ให้บริ การจัดการและบริ หารทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจรักษาพยาบาล

จัดจาหน่ายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ เวชสาอางค์
และบริ การจัดการอาคารและสถานที่
บริ ษทั เอสวีโฮลดิ้ง จากัด
การลงทุน
บริ ษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา
และวัสดุทางการแพทย์
N Health (Cambodia) Co., Ltd.
บริ การตรวจวิเคราะห์แลป
บริ ษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
จาหน่ายยาและเวชภัณฑ์
บริ ษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จากัด
บริ การตรวจวิเคราะห์แลป
Samitivej International Co., Ltd
คลินิก
N Health Myanmar Co., Ltd.
บริ การตรวจวิเคราะห์แลป
บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์ เวนเจอร์ จากัด
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์
บริ ษทั เฮลท์ พลาซ่า จากัด
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

อัตราร้อยละของการถือ
หุ้น (ร้อยละ)
2563
2562
70.36
29.02
100.00
99.18
98.95
75.39
50.03
25.97
99.98

70.14
29.02
100.00
99.18
98.23
75.30
50.03
25.97
99.98

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00
95.00
80.00
60.00
100.00
100.00

100.00
100.00
95.00
80.00
60.00
-

บริ ษั ท ย่ อยทุ ก บริ ษั ท จัด ตั้ งในประเทศไทยทั้ งหมดยกเว้น Angkor Pisith Co., Ltd., Phnom Penh
Medical Services Co., Ltd., Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd., N Health (Cambodia) Co.,
Ltd., B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd., S.R. Property Investment Co., Ltd., Siem
Reap Land Investment Co., Ltd. และ Phnom Penh First Property Co., Ltd. จดทะเบี ย นในประเทศ
กัม พู ช า และ BDMS Inter Pte. Ltd. และ N Health Asia Pte. Ltd. จดทะเบี ย นในประเทศสิ งคโปร์
และ Samitivej International Co., Ltd และ N Health Myanmar Co., Ltd. จดทะเบี ย นในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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ข)

บริ ษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯ มีสิทธิได้รับ
หรื อมีส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่ เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่ งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ฉ)

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั และรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แล้ว

ช)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ซ)

ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติม (ซื้ อหุ ้นคืนจากผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย)
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิซ่ ึ งต่ากว่าราคาทุนที่จ่ายซื้ อได้แสดงไว้ในส่ วนของผู ้
ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “ส่ วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
บริ ษทั ย่อย” และในกรณี ที่ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ซ่ ึ งสู งกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้ อ
ได้แสดงไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “ส่ วนต่ามูลค่าเงินลงทุนที่
ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย”

2.3 บริ ษทั ฯ จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี กับ ผู ้ใ ช้ม าตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ ซ่ ึ งได้มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับ การบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
-

การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด ที่เดิมถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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-

-

การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคา
ทุนตัดจาหน่ าย โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ ที่มี การด้อยค่ าด้านเครดิ ตเกิ ดขึ้ นก่ อน กลุ่มบริ ษ ทั
พิ จารณาการเปลี่ ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นระดับ และก าหนด
วิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตและการคานวณดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ
โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้ การค้า หรื อสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการ
จัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
การรับรู ้รายการตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้รายการตราสารอนุพนั ธ์เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทาสัญญา และวัด
มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนั ธ์จะถูกรับรู ้ผ่านกาไรหรื อขาดทุน

กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิ บตั ิ โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ ค รั้ งแรกโดยปรั บ ปรุ ง กับ ก าไรสะสม ณ วัน ที่ 1
มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิ บตั ิโดยรับรู ้ ผลกระทบสะสมของการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ ค รั้ งแรกโดยปรั บ ปรุ ง กับ ก าไรสะสม ณ วัน ที่ 1
มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่ อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิ บัติทางบัญชี ในช่ วงเวลาที่ ยงั มี ความไม่แน่ นอน
เกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ดัง กล่ า วได้ป ระกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2563 และ
มีผลบังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในระหว่างไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรั บ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

-

-

เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัด
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563
เลือกที่จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่ งชี้ ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เลื อกที่ จะไม่ น าข้อมู ล ที่ เกี่ ย วกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็ นข้อมูล ในการประมาณการความ
เพียงพอของกาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
เลือกที่จะไม่นาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ อาจจะกระทบต่อการประมาณการทาง
การเงินเพื่อใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เลือกที่จะไม่นาข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
- เลือกที่จะไม่นาการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่ามาถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอย
ปรับลดหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ครบกาหนดแต่ละงวดตามสัดส่ วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการ
ค่าเสื่ อมราคาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ยงั คงรับรู ้ในแต่ละงวด
ตามสัดส่ วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน
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ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ป ระเมิ น ผลกระทบทางการเงิ น เกี่ ย วกับ มู ล ค่ าของ
สิ นทรั พ ย์ ประมาณการหนี้ สิ น และหนี้ สิ นที่ อาจเกิ ดขึ้น จากความไม่ แน่ นอนของสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทางบการเงินส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั จึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีสาหรับเรื่ องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การวัด
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การประมาณการความเพียงพอของกาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และการด้อย
ค่าของค่าความนิยม ที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยถือปฏิบตั ิในช่วงที่ผา่ นมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯยังคงเลือกนามาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางการบัญชี
สาหรับเรื่ องการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่ามาถือปฏิบตั ิอยู่ โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรื อ หลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับ การปรั บ ปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ น เพื่ อให้ มี
เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างปี ปั จจุบนั
โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่ องจากการนา
มาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ ทธิการเช่า
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
มาตรฐานการ
เครื่ องมือทาง
รายงานทาง
การเงิน
การเงิน ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

899,836
8,850,028
35,744
17,538,288
465,829
353,706
78,439,826
125,204

(899,836)
(79,779)
899,836
604,679
(1,022)
(465,829)
16,535

(27,037)
994
(607)
3,700
(46,285)
3,366,710
-

8,743,212
899,836
36,738
604,679
17,536,659
357,406
78,393,541
3,366,710
141,739

1,021,841
107,730,302

74,584

(1,021,841)
2,275,634

110,080,520

6,178,376
47,389
2,550,291
8,776,056

24,140
21,043
45,183

(60,342)
3,422,898
(47,389)
(1,887)
3,313,280

6,118,034
3,422,898
2,572,544
21,043
12,134,519

45,708,001
8,562,924

39,533
(2,132)

(968,801)
-

44,778,733
8,560,792

3,368,190
57,639,115

(8,000)
29,401

(68,845)
(1,037,646)

3,291,345
56,630,870
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(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ ทธิการเช่า
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
มาตรฐานการ
เครื่ องมือทาง
รายงานทาง
การเงิน
การเงิน ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

401
2,075,116
156,501
724,959
13,913,948
-

(401)
(6,512)
401
298,247
(156,501)
1,302

(5,824)
3,700
(836)
954,214
-

2,062,780
401
298,247
728,659
13,913,112
954,214
1,302

304,440
17,175,365

136,536

(304,440)
646,814

17,958,715

848
153,572
154,420

24,140
21,043
45,183

773,998
(848)
(1,887)
771,263

773,998
175,825
21,043
970,866

18,214,812

91,353

(124,449)

18,181,716
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4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
รายละเอียดผลกระทบที่ มีต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
การปรับปรุ งส่วนแบ่งกาไรของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรม
การรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การรับรู ้กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ผา่ นกาไร
หรื อขาดทุน
ผลกระทบต่อกาไรสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(1,022)
(56,008)

(5,210)

96,563

96,563

39,533

91,353

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรี ยบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีเดิม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

4,696,212
8,546,596
899,836
11,262
465,829
14,619,735

งบการเงินรวม
การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ ผ่านกาไรขาดทุน
ราคาทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย
รวม
626,844
141,746
768,590

432,950
432,950

4,696,212
8,466,817
272,992
11,262
29,983
13,477,266

4,696,212
8,466,817
899,836
11,262
604,679
14,678,806
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(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีเดิม

สินทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

2,467,290
2,000,161
2,909,780
401
156,501
3,936,390
11,470,523

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ ผ่านกาไรขาดทุน
ราคาทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย
รวม
391
141,746
142,137

156,501
156,501

2,467,290
1,993,649
2,909,780
10
3,936,390
11,307,119

2,467,290
1,993,649
2,909,780
401
298,247
3,936,390
11,605,757

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กาหนดให้หนี้ สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งมีมูลค่ายุติธรรม 21 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
4.2 สัญญาเช่ า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญา
เช่าส าหรับ สัญญาเช่าที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบันของเงินจ่ายชาระตาม
สัญ ญาเช่ าที่ เหลื ออยู่คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืม ส่ วนเพิ่ ม ของกลุ่มบริ ษ ทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิมก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มา
ถือปฏิบตั ิครั้งแรก
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ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก:สัญญาบริ การ สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่า
บวก: สิ ทธิในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
5,083,664
1,176,986
(3,226,250)
3,497,691
(1,979,596)

(547,626)
436,085
(292,295)

3,375,509
47,389
3,422,898

773,150
848
773,998

231,512
3,191,386
3,422,898

49,787
724,211
773,998

รายละเอียดผลกระทบที่ มีต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้

ผลกระทบต่อกาไรสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ

งบการเงินรวม
(968,801)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(124,449)
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5.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

5.1 การรับรู้ รายได้และค่าใช้ จ่าย
รายได้ ค่ารั กษาพยาบาล
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา
และเวชภัณฑ์โดยจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อจาหน่ายแล้ว
รายได้ จากการจาหน่ ายสิ นค้ าและอาหาร
รายได้จากการขายสิ นค้าและอาหารรับรู ้เมื่อได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงมู ลค่าตามราคาในใบกากับ สิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมู ลค่ าเพิ่ ม
สาหรับสิ นค้าและอาหารที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ จากกิจการโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้อง
รายได้ในกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม และรายได้ค่าบริ การอื่น บันทึกเป็ นรายได้เมื่อ
แขกเข้าพักในห้อง มีการขายอาหารและเครื่ องดื่มและเมื่อมีการให้บริ การแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
รายได้ ค่าบัตรสมาชิ ก
รายได้ค่าบัตรสมาชิ กบันทึกเริ่ มแรกเป็ นรายได้รอตัดบัญชี และทยอยตัดบัญชี เป็ นรายได้ตามบริ การที่ ให้
ตลอดอายุสมาชิก
รายได้ จากการให้ เช่ าพืน้ ที่และการให้ บริ การที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริ การที่เกี่ยวข้องตามแต่ละงวดที่ได้ให้บริ การตาม
ระยะเวลาของสัญญาให้เช่าและบริ การ
รายได้ ทางการเงิน
รายได้ท างการเงิน รับ รู ้ ตามเกณฑ์ค งค้างด้วยวิธี ดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง โดยจะนามู ลค่ าตามบัญ ชี ข้ นั ต้นของ
สิ นทรัพ ย์ทางการเงิน มาคูณกับอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพ ย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้าน
เครดิตในภายหลัง ที่ จะนามูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (สุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

ต้ นทุนทางการเงิน
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ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั มีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากที่สถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่
มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
5.3 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใด
จะต่ ากว่า ซึ่ งมู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า ตามวิธีราคาทุนหัก
ด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
5.5 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ
หลังจากนั้น กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผล
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนงบ
กาไรหรื อขาดทุนในปี ที่เกิดขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์ หากโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่บนั ทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรมไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรื อสิ นค้าคงเหลือ กลุ่มบริ ษทั ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเป็ นราคาทุนของอสังหาริ มทรัพย์ หากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานได้โอน
เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างที่เกิดขึ้น
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั กับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน ด้วย
วิธีการเดียวกับการตีราคาใหม่ตามที่กาหนดในนโยบายการบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กลุ่ มบริ ษ ัท รั บ รู ้ ผลต่ างระหว่ างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ จากการจ าหน่ ายกับมู ล ค่ าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พ ย์ใน
งบกาไรขาดทุนในงวดที่จาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริ ษทั จัดให้มี
การประเมิ น ราคาที่ ดิ น โดยผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระและบั น ทึ ก สิ นทรั พ ย์ดั ง กล่ า วในราคาที่ ตี ใ หม่
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ราคาตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการตี ราคาใหม่ ใ นงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู ้ในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น อย่างไรก็ตาม
หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ราคาที่ลดลงในงบกาไรขาดทุนแล้ว
ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี
ก่อนแล้ว

-

กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกาไรขาดทุน อย่างไรก็
ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตี
ราคาที่ดิน” อยู่ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในสิ นทรัพย์ตวั เดียวกันจะถูกรับรู ้
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน”

ค่ าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค านวณจากราคาทุ นของสิ นทรัพ ย์โดยวิธี เส้ นตรงตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร สิ่ งปลูกสร้างและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่ องจักร
เฮลิคอปเตอร์
อะไหล่และอุปกรณ์เฮลิคอปเตอร์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

30
3 - 50
2 - 20
20
5
2 - 20
5 - 10

ปี หรื อตามอายุสัญญาเช่า
ปี หรื อตามอายุสัญญาเช่า
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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ค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิในงบกาไรขาดทุน
5.7 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า ยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกต้นทุนเริ่ มแรก
ของสิ นทรัพย์น้ นั ตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุน
หักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า
สิ นทรัพย์น้ ันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ ายและวิธีการตัดจาหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 - 10 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน เช่น สิ ทธิ
ทางการค้า แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี ทั้งในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น้ นั และในระดับของ
หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนทุกปี ว่าสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวยังคงมีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
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กลุ่ม บริ ษ ทั ตัดรายการสิ นทรัพ ย์ไม่ มีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ ายสิ นทรัพ ย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยรับรู ้สุทธิในงบกาไรขาดทุน
5.9 ค่ าความนิยม/การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุ รกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ือ กลุ่มบริ ษทั (ผูซ้ ้ือ) วัดมูลค่าต้นทุนการ
ซื้ อธุ รกิจด้วยผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และจานวนของ
ส่ วนของผูท้ ี่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้ง ผูซ้ ้ื อจะวัดมูลค่าส่ วนของผูท้ ี่ ไม่มี
อานาจควบคุม (ถ้ามี) ในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตาม
สัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิจเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ ตน้ ทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่ อ
ได้รับบริ การ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกาไรในงบกาไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับ หน่ วยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่ม ของหน่ วยสิ นทรัพ ย์ที่ ก่อให้เกิ ดเงินสด) ที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั
จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน และกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าที่
เกิดจากค่าความนิยมได้ในอนาคต
5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุม บริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯ ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษ ทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิ ทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
31

5.11 สัญญาเช่ า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่ สินทรัพย์อา้ งอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่า สะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลหรื อก่อนวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ดังนี้
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

1 – 60
1 – 30
2 – 10
2–9
2–5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดั งกล่ าวได้ ร วมถึ ง การใช้ สิ ท ธิ เลื อ กซื้ อ ค่ าเสื่ อมราคาจะค านวณจากอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์สิ ทธิ ก ารใช้ ที่ จัด ประเภทเป็ นอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น แสดงรวมเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน
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หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่
ขึ้นอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ
ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิ กสัญ ญาเช่ า หากข้อก าหนดของสัญ ญาเช่ าแสดงให้เห็ นว่ากลุ่มบริ ษ ทั จะใช้สิ ทธิ ในการยกเลิ ก
สัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าเช่ าผันแปรที่ ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์
หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา
เช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาระหนี้ สิน
ตามสั ญ ญาเช่ า นอกจากนี้ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า จะถู ก วัด มู ล ค่ าใหม่ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงอายุสั ญญาเช่า การเปลี่ ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่ า หรื อการเปลี่ ยนแปลงในการ
ประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
สัญ ญาเช่ าที่ มี อายุสัญ ญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับ ตั้งแต่ วนั ที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ ม มี ผ ล หรื อสั ญ ญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อ
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตามสั ญญา
เช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้
งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบ
กาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
กรณี สัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้ในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ ง
สัญญาเช่าดาเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษ ทั จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมและ/หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่ม
บริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน เป็ นรายปี กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเมื่ อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพ ย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพ ย์ กลุ่ม บริ ษทั ประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถึงจานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่ าย โดยการ
จาหน่ ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นในกรณี ที่ที่ดินซึ่ ง
ใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิ ยม) มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อน ๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ ันแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่ วนที่ เกิ นกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็ นถือเป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์เพิม่
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5.13 เงินตราต่างประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุ ลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
5.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
และตั้งประมาณการหนี้ สินสาหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่ งคานวณตามนโยบายและสู ตรการคานวณของกลุ่ม
บริ ษทั โดยขึ้นอยูก่ บั เงินเดือนของพนักงาน อายุการทางานและจานวนวันหยุดที่ไม่ได้ใช้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และค่า
รัก ษาพยาบาลหลังเกษี ย ณ ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษ ัท ถื อ ว่าเงิ น ชดเชยและค่ารั ก ษาพยาบาลดังกล่าวเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้นกลุ่มบริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลา
กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
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5.15 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณ
จากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ไม่รับรู ้ หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม เนื่องจากกลุ่ มบริ ษทั สามารถควบคุมระยะเวลาในการ
กลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผล
แตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้ และกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีของรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมทันทีเมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมในอนาคตอันใกล้
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้

36

5.17 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทา
รายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้
รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่ม บริ ษ ทั จัด ประเภทสิ นทรัพ ย์ท างการเงิน ณ วันที่ รับ รู ้ รายการเริ่ ม แรก เป็ นสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่
วัด มูล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุน ตัดจาหน่ าย สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ ว ดั มูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าในภายหลัง ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรื อขาดทุ น โดยพิ จารณาจากแผนธุ รกิจของกิ จการในการจัดการสิ นทรัพ ย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อ กลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ก่ อให้เกิ ด
กระแสเงิน สดที่ เป็ นการรับ ช าระเพี ยงเงิ น ต้นและดอกเบี้ ย จากยอดคงเหลื อของเงินต้น ในวันที่ ระบุไ ว้
เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการ
ด้อยค่ า ทั้ง นี้ ผลก าไรและขาดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น จากการตัดรายการ การเปลี่ ย นแปลง หรื อการด้อยค่า ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ ทางการเงินที่มีการกาหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู ้รายการวันแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อ
ค้า เป็ นตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่สามารถ
เปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็ นรายตราสาร
ผลกาไรและขาดทุนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ทางการเงินนี้ จะไม่สามารถโอนไป
รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนได้ในภายหลัง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นรายได้อื่นในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการ
ได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการนั้นในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ไม่มี
ข้อกาหนดให้ประเมินการด้อยค่า
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สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า
เงิน ลงทุ นในตราสารทุ นซึ่ ง กลุ่ม บริ ษ ทั ไม่ได้เลื อ กจัดประเภทให้ วดั มูล ค่าด้วยมูล ค่ายุติธ รรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อื่นในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
ยกเว้นหนี้ สิ นตราสารอนุ พนั ธ์ กลุ่ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรกสาหรั บ หนี้ สิ นทางการเงิ นด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ และจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัด
รายการหนี้ สินทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
โดยการคานวณมูลค่าราคาทุน ตัดจาหน่ ายคานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ ว นหนึ่ งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่ แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทาง
การเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มี
การโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มี
อยู่ใ ห้ เป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ากผู ใ้ ห้ กู้ร ายเดี ย วกัน ซึ่ งมี ข้อ ก าหนดที่ แ ตกต่ างกัน อย่างมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อกาหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดที่จะครบกาหนดชาระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับชาระ และคิด
ลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณีที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การ
รับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้ การค้า
ดังนั้น ทุ ก วันสิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษ ทั จึงไม่มี ก ารติดตามการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ย ง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้
การค้า โดยอ้า งอิ ง จากข้อ มู ล ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต จากประสบการณ์ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ งด้วยข้อ มู ล การ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับ คืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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เงินลงทุน
ก) เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อ ค้า แสดงตามมู ล ค่ ายุติ ธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ข) เงิน ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เผื่ อ ขายแสดงตามมู ล ค่ ายุติ ธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ
ได้จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนตัดจาหน่าย บริ ษทั ฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง ซึ่งจานวนที่ตดั จาหน่าย/รับรู ้น้ ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับรายได้ทางการเงิน
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทาการ
สุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริ ษทั จะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนหรื อแสดง
เป็ นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
5.18 ตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ เช่น สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย ตามลาดับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุ พนั ธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ทาสัญญา และวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุพนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเมื่อมี มูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์
และแสดงเป็ นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
40

กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุพนั ธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกาหนดชาระภายใน
12 เดือน เป็ นสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่ น หรื อหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุ พนั ธ์อื่นเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อหนี้สินหมุนเวียน
5.19 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องได้ กลุ่ม บริ ษ ทั จะประมาณมูล ค่ายุติธ รรมโดยใช้
เทคนิ ค การประเมินมู ลค่ าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล ที่ ส ามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข อ้ มู ลอื่ นที่ ส ามารถสั งเกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มี ค วามไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพิ นิ จและการประมาณการดังกล่ าวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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สัญญาเช่ า
สัญญาเช่ า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า
ในการก าหนดอายุสั ญ ญาเช่ า ฝ่ ายบริ ห ารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิ จในการประเมิ น ว่ากลุ่ มบริ ษ ัท มี ความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่าโดย
คานึ งถึ งข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ ทาให้เกิ ดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจสาหรั บกลุ่ม
บริ ษทั ในการใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่ วนเพิม่
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยอัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินที่จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่ มีมูล ค่าใกล้เคียงกับ สิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ คล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย
โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของ
กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ที่ ค ล้า ยคลึ ง กั น เป็ นต้น ทั้ง นี้ ข้อ มู ล ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต จาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญา
ของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่ าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงมูลค่าของที่ ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่ งราคาที่ตีใหม่น้ ี ได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่า กว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั แสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและ
รับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกาไรขาดทุน การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
และการประมาณการบางประการ
ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้ มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของ
สิ นทรั พ ย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิน สด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการ
คานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่า กลุ่ม
บริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไร
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมิ นมูลค่าที่ค าดว่าจะได้รับ คืนของสิ นทรัพ ย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มี
ผลผูกพันซึ่ งได้เข้าทาในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสาหรับสิ นทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรื ออ้างอิง
จากราคาตลาดที่ สามารถสังเกตได้หักด้ว ยต้นทุนส่ วนเพิ่ มในการจาหน่ ายสิ นทรัพ ย์น้ ัน ในการประเมิ น
มูล ค่าจากการใช้สิ นทรัพ ย์ กลุ่มบริ ษ ทั ใช้แบบจาลองการคิดลดกระแสเงิน สด ซึ่ งใช้ขอ้ มูลงบประมาณ
ในช่วง 5 ปี ข้างหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรื อการลงทุนใน
อนาคตที่สาคัญซึ่ งจะทาให้สินทรัพย์น้ นั ดีข้ ึน ทั้งนี้ อัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจาลองดังกล่าวรวมถึงกระแส
เงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคานวณนี้ มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับ คื น การประมาณการดังกล่าวส่ วนใหญ่ เกี่ ยวข้องกับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิ ยม แ ละ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนซึ่งกลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ในงบการเงิน
ประมาณการหนีส้ ินโครงการให้ การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
ประมาณการหนี้ สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราค่ารักษาพยาบาล และอัตรา
มรณะ เป็ นต้น
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนั ก งานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ น ของ
พนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณ
การนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวน
พนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในคดีที่ฝ่ายบริ หารพิจารณาว่าจะมีผลเสี ยหายเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั จะทา
การตั้งประมาณการหนี้ สิ นไว้ในบัญ ชี และในคดี ที่ ฝ่ ายบริ หารพิ จารณาแล้วและเชื่ อมั่นว่าจะไม่ มี ค วาม
เสี ยหายเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั จะไม่บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
2563
2562
19,551,988
4,686,119
114,378
10,093
19,666,366
4,696,212

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
17,332,843
2,467,290
17,332,843
2,467,290

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจามี อตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึ ง
1.13 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี )
8. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน-สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
4,099
16,517
6,691,744
8,282,868
901
948
232,474
246,263
262,564
303,432
7,191,782
8,850,028

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
21,241
26,476
722,270
1,827,226
105,382
110,252
36,704
36,207
57,917
74,955
943,514
2,075,116
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน -สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,831
1,268
4,099

10,975
5,327
107
45
63
16,517

10,716
9,170
1,188
139
28
21,241

18,076
8,100
262
24
14
26,476

3,526,368
2,337,743
471,664
411,379
488,765
7,235,919
(544,175)
6,691,744
6,695,843

4,243,480
3,041,082
709,988
387,984
445,010
8,827,544
(544,676)
8,282,868
8,299,385

346,729
200,924
108,636
106,013
118,153
880,455
(158,185)
722,270
743,511

788,167
714,638
295,023
77,075
117,267
1,992,170
(164,944)
1,827,226
1,853,702

การเปลี่ยนแปลงของบัญชี ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้ามีรายละเอียด
ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
544,676
79,779
624,455
99,418
(179,698)
544,175

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
164,944
6,512
171,456
34,780
(48,051)
158,185
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9.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
รายการ
รายได้และต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาและบริ หารงาน ตลอดจนบริ การ
ด้านบัญชี บริ การบริ หารงานสารสนเทศและบริ การบารุ งรักษา
รายได้และต้นทุนจากการจาหน่ายและซื้อสิ นค้าและบริ การ
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืม

นโยบายการกาหนดราคาและการกูย้ ืม
ราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัต ราร้ อ ยละของรายได้สุ ท ธิ ห รื อ อัต ราตามที่ ร ะบุ ใ น
สัญญา
ราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราตามที่ระบุในสัญญา
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิ ชย์
เงินกูย้ ืมระหว่างบริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชาคิดอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญา

รายการธุรกิจที่สาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
บริษัทร่ วม
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 14)
รายได้อื่น
ต้นทุนสิ นค้าและบริ การ
บริษัทย่อย
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป
รายได้ค่าที่ปรึ กษาและบริ หารงาน
รายได้ทางการเงิน
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 15)
รายได้อื่น
ต้นทุนสิ นค้าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาและบริ หารงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

10.4
5.4
12.6

15.3
8.2
7.2

8.9
584.0
0.2

14.7
535.9
0.3

-

-

149.4
831.3
181.5
5,437.2
88.4
707.9
215.2
45.9
54.4

150.1
972.9
244.9
5,756.3
107.1
860.3
249.6
58.4
126.3
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(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้คา่ รักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13)
รายได้อื่น
ต้นทุนสิ นค้าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาและบริ หารงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น

36.3
1.8
13.9
127.2
3.1
71.6

43.7
1.4
13.1
184.9
3.1
104.7

9.0
1.8
9.0
102.8
45.0

8.2
1.4
10.1
140.2
61.5

ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
รายได้ ค่าที่ปรึกษาและบริหารงานค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
รวม
ดอกเบีย้ ค้างรับและอื่น ๆ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รวมลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

286
3,813
4,099

7,244
9,273
16,517

20,675
566
21,241

5,317
20,343
816
26,476

-

-

77,064
77,064

87,286
87,286

901
901
901

948
948
948

27,668
650
28,318
105,382

22,143
823
22,966
110,252
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 21)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 21)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้างจ่ าย - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
(รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)
บริ ษทั ย่อย
รวมดอกเบีย้ ค้างจ่ าย - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

4,083
4,083

6,290
6,290

17,718
17,718

17,795
17,795

1,608
9,974
11,582

2,138
17,926
20,064

75
90,016
7,827
97,918

84
112,594
14,109
126,787

3,154
3,154

5,504
5,504

66,585
2,403
68,988

58,459
2,081
60,540

-

-

3,088
3,088

10,755
10,755

55,594
55,594

-

185,944
21,438
207,382

-

1,208
1,208

953
953

13,141
921
14,062

12,757
921
13,678
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ มื และเงินกูย้ มื กับบริ ษทั ย่อยระหว่างปี สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม
2563

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

2,909,780

854,784

(413,795)

3,350,769

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

3,936,389

162,501 (3,244,268)

854,622

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

12,139,192

1,106,182 (1,948,893) 11,296,481

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทย่อย
บริ ษทั ฯ ได้ทาสั ญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี แก่ บริ ษทั ย่อย โดยคิ ดดอกเบี้ ย
สาหรับเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ ย MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี และ LIBOR บวกอัตราคงที่ต่อปี และอัตรา
คงที่ตามที่ระบุในสัญญา ซึ่ งมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนและมีกาหนดชาระคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้
ในสัญญา
บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับบริ ษทั ย่อย โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระยะสั้นในอัตราเงินฝาก
ประจา ซึ่งมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนและมีกาหนดชาระคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ภาระคา้ ประกันกับบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษ ัทฯ ได้ค้ าประกันเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี จ านวนเงิ น 2 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
(2562: 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) ให้กบั บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
189.4
211.3
4.4
193.8

7.5
218.8

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
161.0
189.5
4.4
165.4

7.5
197.0
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นอกเหนื อจากผลประโยชน์ ระยะสั้ น แล้ว ผูบ้ ริ ห ารจะได้รับ สวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามระเบี ย บของ
บริ ษ ทั ฯที่ ได้วางไว้ เช่ นเดี ยวกับ พนัก งานทั่วไปของบริ ษ ทั ฯ กรรมการจากภายนอกที่ ไม่มี ส ถานะเป็ น
พนักงาน/ผูบ้ ริ หารตามสัญญาจ้างของบริ ษทั ฯ จะได้รับวงเงินค่ารักษาพยาบาลจานวน 3 ล้านบาท/คน/ปี
เพื่อใช้สาหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุ งเทพและโรงพยาบาลในเครื อ ในปี 2563 บริ ษทั
มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสาหรับกรรมการจากภายนอก 9 ท่าน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1.18 ล้านบาท
10. สินค้าคงเหลือ

ยา และเวชภัณฑ์
บรรจุภณั ฑ์และอื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
1,781,389
1,755,947
118,691
160,829
1,900,080
1,916,776
(44,914)
1,855,166

(73,411)
1,843,365

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
100,761
124,249
127
144
100,888
124,393
(371)
100,517

(243)
124,150

11. สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562*
เงินลงทุนในกองทุนรวม
(วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน)
เงินฝากประจาและตัว๋ เงินคลัง
(วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย)
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562*

507,870

626,844

75

391

765,056
1,272,926

272,992
899,836

10
85

10
401

* ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เดิ มแสดงเป็ นเงินลงทุนชั่วคราว และได้จดั ประเภทใหม่ เป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันเป็ นเงินฝากธนาคารซึ่ งบริ ษทั ย่อยนาไปวางไว้กบั ธนาคารเพื่อเป็ น
ประกันหนังสื อค้ าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริ ษทั ย่อย รวมถึงเงินฝากธนาคารซึ่งนาไปวางไว้กบั
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
13. สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562*
เงินลงทุนในตราสารทุน
(วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
เงินลงทุนในตราสารหนี้
(วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย)
สิ น ทรั พ ย์ต ราสารอนุ พ ัน ธ์ – สั ญ ญาแลกเปลี่ ย น
อัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุ 24)
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562*

400,574

435,829

145,464

156,501

44,987

30,000

-

-

157,929
603,490

465,829

157,929
303,393

156,501

* ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เดิมแสดงเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น และได้จดั ประเภทใหม่เป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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13.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว อัตราร้อยละ
(ล้านบาท) ของการถือหุ้น

เงินลงทุน
2563

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาด – กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาล เอกชล จากัด (มหาชน)

ธนาคาร
โรงพยาบาล

91,589
150

0.20

ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
รวมตราสารทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาด – กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาด – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
สายการบิน
ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
รวมตราสารทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาด – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

2,100

0.85

2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับในระหว่างปี
2563
2562

1,770
350

1,770
350

1
135

2,120
2,197
4,317

2,120
3,386
5,506

136
136

8
144
152
152

39,466
75,130
114,596

39,466
84,978
124,444

1,790
1,790

1,432
1,432
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ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว อัตราร้อยละ
(ล้านบาท) ของการถือหุ้น

เงินลงทุน
2563

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั ไทยจัดการลองสเตย์ จากัด
บริ ษทั ซูพีเรี ยไบโอเทค โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอ๊กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ จากัด
บริ ษทั อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จากัด

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนทีว่ ัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ให้บริ การจัดทา
หนังสื อเดินทาง
การลงทุน
วินิจฉัยโรคด้วยเครื่ อง
เอกซ์เรย์
สรรหาส่งเสริ ม พัฒนา
นวัตกรรมและ
วิสาหกิจเริ่ มต้น

2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
และงบเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับในระหว่างปี
2563
2562

100

0.53

531

531

-

-

226
100

3.55
4.09

9,000
4,520

9,000
4,520

800
613

800
613

159

7.80

12,500

12,500

-

-

26,551

26,551

1,413

1,413

145,464

156,501

3,339

2,997
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ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนโดยบริษัทย่อย
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั โรงพยาบาลมหาชัย จากัด (มหาชน)
ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาด

ลักษณะธุรกิจ

โรงพยาบาล

ทุนชาระแล้ว อัตราร้อยละ
(ล้านบาท) ของการถือหุ้น

160

4.28

เงินลงทุน
2563

2562

143,724
(12,661)
131,063

143,724
(13,689)
130,035

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับในระหว่างปี
2563
2562

2,053
2,053

2,293
2,293
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(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับในระหว่างปี
2563
2562

เงินลงทุน
2563

2562

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จากัด
บริ ษทั ประสิ ทธิรัตน์ จากัด
บริ ษทั เอเชีย แล๊บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั เคนดอลล์ แกมมาตรอน จากัด
บริ ษทั ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
บริ ษทั โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั ยูบี (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จากัด
ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด

ผลิตและจาหน่ายยา
สมุนไพร
ดาเนินธุรกิจมหาวิทยาลัย
รังสิ ต
บริ การตรวจวิเคราะห์แลป
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องมือ
ทางการแพทย์
แปรรู ปสิ นค้า OTOP และ
การท่องเที่ยว
โรงพยาบาล
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องมือ
ทางการแพทย์
บริ การตรวจวิเคราะห์แลป

80

0.60

290

290

12

17

150

33.33

107,192

107,192

-

4,000

5
157

8.00
5.10

400
8,000

400
8,000

-

-

4

0.38

15

15

-

-

100
8

1.00
11.00

1,000
879

1,000
879

-

-

10

10.00

1,000
118,776
5,271
124,047

1,000
118,776
(2,879)
115,897

12
12

4,017
4,017
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(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

เงินลงทุน
2563

2562

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับในระหว่างปี
2563
2562

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
บริ ษทั สมุนไพรพญาไท จากัด
ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
– สุ ทธิในงบการเงินรวม

ชาระบัญชีแล้ว

220

63.64

-

42,889
(9,493)
33,396

-

-

400,574

435,829

5,404

9,307
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บริ ษทั ประสิ ทธิรัตน์ จากัด
บริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ประสิ ทธิรัตน์ จากัด ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ได้จดั ประเภทเป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยไม่มีอานาจในการเข้าไปมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั ดังกล่าวและผูถ้ ือหุน้ รายอื่นเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ มีเสี ยงส่ วนใหญ่
บริ ษทั สมุนไพรพญาไท จากัด
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั สมุนไพรพญาไท จากัด ได้ชาระบัญชีและคืนเงินลงทุนให้แก่บริ ษทั ย่อยแล้วเป็ น
จานวนเงิน 24 ล้านบาท และผลสะสมของขาดทุนที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจานวน 9 ล้านบาท
ได้โอนเข้าไปรับรู ้ในกาไรสะสมแล้ว
13.2 เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่วัดมูลค่ าด้ วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย

หุน้ กู้ - บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หุน้ กู้ - บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
45,000
30,000
(13)
44,987
30,000
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว

อัตราร้อยละของ
การถือหุ้น
2563

บริษัทร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริ ษทั คูล แอนด์ จอย จากัด
บริ ษทั อุดรพัฒนา (1994) จากัด (ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ ร้อยละ 15.26
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 9.85)
บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ -สุทธิ
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ้นโดยกลุ่มบริ ษทั
บริษัทร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โนโวยีน เอ็นเฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด
(ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 29.60)
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC.
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม

2562

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2563
2562

ชาระบัญชีแล้ว
โรงพยาบาล

5 ล้านบาท
300 ล้านบาท

30.00
25.11

30.00
25.11

870
186,380

871
181,480

1,500
69,952

1,500
69,952

โรงพยาบาล

796 ล้านบาท

-

24.99

-

16,691,746

71,452
(637)
70,815

12,473,458
12,544,910
12,544,910

187,250

16,874,097

ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์
บริ การถอดรหัสพันธุกรรม
มนุษย์ท้ งั จีโนม
อยูร่ ะหว่างชาระบัญชี

120 ล้านบาท
39 ล้านบาท

47.17
29.60

47.17
-

739,596
11,700

664,191
-

0.15 ล้าน เหรี ยญ
สหรัฐอาหรับดีแรห์ม

30.00

30.00

-

-

751,296
938,546

664,191
17,538,288
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14.1 เงินลงทุนในบริษัทร่ วมที่ถือโดยบริษัทฯ
บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อเงินลงทุนเพิ่ม เติ มในหุ ้นของบริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
จานวน 852,300 หุ้น เป็ นจานวนเงิน 115.6 ล้านบาท ส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษ ทั ฯ ในบริ ษ ทั
โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.88 เป็ นร้อยละ 24.99 ของทุนที่ออกและ
เรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
ในระหว่างปี 2563 ผูถ้ ือหุ้นกูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นกูเ้ ป็ นหุ้นสามัญ ทาให้สัดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษทั ฯในบริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
จากัด (มหาชน) ลดลงเป็ นร้อยละ 22.94 การลดสัดส่ วนการถือหุ้นดังกล่าวทาให้บริ ษทั ฯ ต้องปรับลดมูลค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจานวน 64.57 ล้านบาท โดยการลดส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และ
ส่ วนแบ่งองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ร่ วมที่เคยรับรู ้ตามวิธีส่วนได้เสี ย ตามสัดส่ วนที่
ถูกลดลง
เมื่ อวันที่ 17 พฤศจิก ายน 2563 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯวาระพิ เศษครั้ งที่ 1/2563 มี มติ อนุ มัติให้
บริ ษทั ฯขายเงินลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน) ที่บริ ษทั ฯ ถืออยู่ท้ งั หมด บริ ษทั ฯ
ได้ จ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมดในบริ ษ ัท โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ จ ากั ด (มหาชน) จ านวนทั้ ง สิ้ น
182,513,006 หุน้ คิดเป็ นเงินประมาณ 18,774 ล้านบาท
บริ ษทั ฯรับรู ้กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมเป็ นจานวน
ทั้งสิ้ น 1,169 ล้านบาท (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) และรับรู ้กาไรจากการจาหน่ ายเงิน
ลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 5,040 ล้านบาท (สุ ทธิจากภาษีเงิน
ได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) โดยได้รวมการโอนกลับส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วมที่
อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปยังงบกาไรขาดทุนรวมจานวน 60 ล้านบาท
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
เมื่ อ วัน ที่ 11 มกราคม 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ วาระพิ เศษครั้ งที่ 1/2562 มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้
บริ ษทั ฯ ขายเงินลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) ที่บริ ษทั ฯ ถืออยู่ท้ งั หมด จานวน
4,588,424 หุ้ น คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 38.24 ของทุ น ที่ อ อกและเรี ย กช าระแล้ว ของบริ ษ ัท
โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ ละ 2,800 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 12,847.59 ล้านบาท
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ซึ่ งจากการอนุ มตั ิการจาหน่ ายเงินลงทุนครั้งนี้ ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกหนี้ สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี ในงบการเงินรวม (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษี เงินได้) จานวน 849 ล้านบาท
โดยจานวน 727 ล้านบาทได้บ ันทึ กในงบก าไรขาดทุ น และจานวน 122 ล้านบาทได้บันทึ ก ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่ งหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี นี้ คานวณจากส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ที่
บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้ตามวิธีส่วนได้เสี ยจานวนทั้งสิ้ น 4,244 ล้านบาท
ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าว และบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้กาไรจากการขายเงินลงทุน
ดังกล่าว(สุ ทธิจากภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)ในงบกาไรขาดทุนรวมและในงบกาไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการเป็ นจานวนเงิน 6,094 ล้านบาท และ 9,000 ล้านบาท ตามลาดับ โดยกาไรจากการขายเงินลงทุนใน
งบกาไรขาดทุนรวม ได้รวมการโอนกลับส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริ ษทั ร่ วมที่อยู่ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จจานวน 491 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้)
14.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วมที่ถือโดยบริษัทย่อย
บริ ษทั โนโวยีน เอ็นเฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด
ในปี 2563 บริ ษทั เนชัน่ แนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่ วน
ร้อยละ 98.68 ได้ซ้ื อเงินลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั โนโวยีน เอ็นเฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 450,000
หุ้ น เป็ นจ านวนเงิ น 11.7 ล้า นบาท ในสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 30 ของทุ น ที่ เรี ย กช าระแล้ว ของ
บริ ษทั โนโวยีน เอ็นเฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
ในปี 2562 บริ ษทั รอยัล บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ
100 ได้ซ้ื อเงินลงทุนเพิ่มเติ มในบริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงิน 17.8
ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินลงทุนส่ วนที่บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ งถือไว้ในบริ ษทั ดังกล่าว ทาให้กลุ่มบริ ษทั ถือ
หุ้นทางอ้อมรวมกันในบริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 47.17
ของทุนชาระแล้ว
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14.3 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุน กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับจากบริษัทร่ วม

ชื่อบริ ษทั
บริษัทร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริ ษทั คูล แอนด์ จอย จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อุดรพัฒนา (1994) จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โนโวยีน เอ็นเฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC.
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนใน
จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2563
2562
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปันผลรับ
ในระหว่างปี
2563
2562

(1)
4,900
184,147

(1)
231
933,409

3,297

(489,208)
(10,750)

584,042

535,899

83,902
-

88,807
-

-

-

-

-

272,948

1,022,446

3,297

(499,958)

584,042

535,899

มูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนฯ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของเงินลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
ที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคานวณจากราคาปิ ดของหุ้นที่แสดงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีมูลค่า 26.8 ล้านบาท
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14.4 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั

ทุนชาระแล้ว
2563 2562

บริษัทร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริ ษทั คูล แอนด์ จอย จากัด
5
บริ ษทั อุดรพัฒนา (1994) จากัด
300
บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
จากัด (มหาชน)
บริษัทร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล
120
โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โนโวยีน เอ็นเฮลท์
(ประเทศไทย) จากัด
39
Al Ghaith Bangkok Dusit
Management Services LLC.
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
2563
2562

สินทรัพย์
หมุนเวียน
2563
2562

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สิน
หมุนเวียน
2563
2562

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
2563
2562

รายได้รวม
2563
2562

กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จรวม
2563
2562

กาไร(ขาดทุน)
2563
2562

5
300
730

2.9
73.8
-

2.9
42.7
11,736.4

854.7
-

864.7
14,444.6

147.5
-

122.8
2,639.1

52.6
-

75.8
3,276.8

468.8
-

426.9
18,718.3

19.5
-

0.9
3,760.3

-

3,706.6

120

837.2

815.1

854.9

807.6

208.9

250.2

37.2

87.0

1,135.7

1,135.2

178.4

182.6

178.4

182.6

-

38.9

-

-

-

0.1

-

-

-

-

-

(0.2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สาหรับปี 2563 บริ ษทั ฯ รับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จานวนประมาณ 184.1
ล้านบาท (2562 : 933.4 ล้านบาท) หรื อร้อยละ 67 (2562: ร้อยละ 91) ของส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วมทั้งหมด โดยส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่ งนี้
คานวณขึ้นจากงบการเงินซึ่งผ่านการสอบทาน (2562: ตรวจสอบ) จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมแล้ว
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ พัทยา จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด จากัด
บริ ษทั วัฒนเวช จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ ราชสี มา จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด (ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 74.02 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 24.66)
บริ ษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
Angkor Pisith Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว

โรงพยาบาล
1,000 ล้านบาท
โรงพยาบาล
500 ล้านบาท
โรงพยาบาล
500 ล้านบาท
โรงพยาบาล
586 ล้านบาท
โรงพยาบาล
105 ล้านบาท
โรงพยาบาล
280 ล้านบาท
โรงพยาบาล
400 ล้านบาท
โรงพยาบาล
150 ล้านบาท
โรงพยาบาล
250 ล้านบาท
โรงพยาบาล
180 ล้านบาท
โรงพยาบาล
300 ล้านบาท
บริ การตรวจวิเคราะห์
75 ล้านบาท
แลป
บริ การตรวจวิเคราะห์
10 ล้านบาท
แลป
โรงพยาบาล
10 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
โรงพยาบาล
55 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ชาระบัญชีแล้ว
26,000 ล้านเรี ยล
ยังไม่ได้เปิ ด
9,200 ล้านเรี ยล
ดาเนินการ

อัตราร้อยละของการ
ถือหุ้น
2563
2562
95.76
95.76
98.82
98.82
99.70
99.70
91.48
91.48
84.00
84.00
97.27
97.27
100.00 100.00
100.00 100.00
99.76
99.76
99.72
99.72
91.45
91.45
74.02
74.02
95.00
80.00
100.00
100.00

95.00

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)
ในระหว่างปี
2563
2562
2563
2562
957,636
1,639,232 1,639,072
1,532,218
197,642
574,697
574,697
148,231
249,242
610,332
610,332
199,394
455,761
602,657
602,657
455,761
101,868
101,868
599,166
708,993
708,993
599,166
240,000
415,020
415,020
160,000
45,000
150,000
150,000
60,000
59,854
245,889
245,889
49,878
125,650
450,788
450,788
107,700
68,589
935,355
935,355
68,589
55,518
56,768
56,768
66,622
9,502

9,502

154,375

66,500

80.00 287,840
100.00 1,803,415
70.00
100.00
94,208

287,840
1,803,415
154,062
94,208

-

-
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จากัด
บริ ษทั กรี นไลน์ ซินเนอร์จ้ ี จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเขาใหญ่ จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษทั ประสิ ทธิ์พฒั นา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพพรี เมียร์ นายหน้าประกันภัย จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่น จากัด
บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริ การด้านบัญชี
ประกันสุ ขภาพ
การลงทุน
บริ การด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
ยังไม่ได้เปิ ดดาเนินงาน
บริ การจัดฝึ กอบรม
การลงทุน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
นายหน้าประกัน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ผลิตและจาหน่ายยา

ทุนชาระแล้ว
30 ล้านบาท
250 ล้านบาท
1,086 ล้านบาท
200 ล้านบาท
70 ล้านบาท
1 ล้านบาท
1,108 ล้านบาท
1,000 ล้านบาท
42 ล้านบาท
100 ล้านบาท
201 ล้านบาท
20 ล้านบาท
1,500 ล้านบาท
800 ล้านบาท
1,500 ล้านบาท
42.86 ล้านบาท

อัตราร้อยละของการ
ถือหุ้น
2563
2562
100.00 100.00
99.99
99.99
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00
100.00
98.62
100.00
93.65
85.71
99.76
100.00
100.00
100.00
100.00
87.05

100.00
100.00
98.60
100.00
93.65
85.71
99.76
100.00
100.00
100.00
100.00
87.05

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)
ในระหว่างปี
2563
2562
2563
2562
30,000
30,000
39,000
192,027
192,027
1,086,000 1,086,000
162,900
130,320
200,000
200,000
140,000
70,000
1,000
9,266,692
3,622,872
1,737,706
939,775
887,131
20,000
1,500,000
799,930
1,500,000
551,318

70,000
1,000
9,264,252
3,622,872
1,737,706
939,775
887,131
20,000
1,500,000
799,930
1,500,000
551,318

1,311,196
300,000
78,666
60,000
18,655

1,311,157
137,666
102,857
100,025
7,462
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (ถือหุน้ โดย
บริ ษทั ฯ ร้อยละ 35.01 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริ ษทั ย่อย
ร้อยละ 29.02)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสุ ราษฎร์ จากัด
BDMS Inter Pte. Ltd.
N Health Asia Pte. Ltd.
บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพิษณุโลก จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพ เซฟดรัก จากัด
S.R. Property Investment Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd.
บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จากัด
(ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุ้นทางอ้อม โดยบริ ษทั
ย่อยร้อยละ 12.75)

ลักษณะธุรกิจ
โรงพยาบาล

อัตราร้อยละของการ
ทุนชาระแล้ว
ถือหุ้น
2563
2562
193.8 ล้านบาท 35.01
34.43

โรงพยาบาล
1,000 ล้านบาท
อยูร่ ะหว่างชาระบัญชี 0.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
การลงทุน
3.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
โรงพยาบาล
800 ล้านบาท
โรงพยาบาล
800 ล้านบาท
โรงพยาบาล
3,655 ล้านบาท
โรงพยาบาล
3,610 ล้านบาท
การลงทุน
1,010 ล้านบาท
อสังหาริ มทรัพย์
20 ล้านเรี ยล
อสังหาริ มทรัพย์
20 ล้านเรี ยล
อสังหาริ มทรัพย์
20 ล้านเรี ยล
บริ การขนส่งทาง
400 ล้านบาท
อากาศยาน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
49.00
49.00
49.00
87.25

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
49.00
49.00
49.00
87.25

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)
ในระหว่างปี
2563
2562
2563
2562
451,942
442,252
-

1,000,000
6,721
116,655
800,000
800,000
3,655,000
3,610,000
1,010,000
101
101
88
350,858

1,000,000
6,721
116,655
800,000
800,000
3,655,000
3,610,000
1,010,000
101
101
88
350,858

219,300
-

182,750
-
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(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด

บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุ ทธิ

ลักษณะธุรกิจ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
บริ หารทรัพย์สิน
ศูนย์การแพทย์
ด้านเวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟื้ นฟู
สุ ขภาพ
โรงแรม

ทุนชาระแล้ว
600 ล้านบาท
1,300 ล้านบาท
10 ล้านบาท
12,600 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราร้อยละของการ
เงินปันผลรับ
ถือหุ้น
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)
ในระหว่างปี
2563
2562
2563
2562
2563
2562
100.00 100.00
600,000
600,000
100.00 100.00 1,300,000 1,300,000
78,000
91,000
100.00 100.00
10,000
10,000
100.00 100.00 12,600,000 9,600,000
-

600 ล้านบาท 100.00

100.00

600,000
100,000
58,002,481 54,644,253

5,437,150

5,756,296

(4,838) (154,062)
57,997,643 54,490,191
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15.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ถือโดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
เป็ นจานวนเงิน 9.7 ล้านบาท ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 64.03
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด
เมื่ อวันที่ 15 มิ ถุนายน 2563 ที่ ประชุ มวิ สามัญผูถ้ ื อหุ ้ นครั้ งที่ 1/2563 ของบริ ษ ทั บี ดีเอ็มเอส เวลเนส คลิ นิ ก
จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดได้อนุมตั ิให้เพิ่ม
ทุ นจดทะเบี ยนจาก 9,600 ล้านบาท เป็ น 12,600 ล้านบาท โดยออกหุ ้ นสามัญเพิ่ มทุ นจานวน 300 ล้านหุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั ฯ ได้ซ้ือหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจานวนแล้ว
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
เมื่อวันที่ 15 มิ ถุนายน 2563 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2563 ของบริ ษ ทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ ท
จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด ได้อนุมตั ิให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็ น 600 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั ฯ ได้ซ้ือหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจานวนแล้ว
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสุราษฎร์ จากัด
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสุ ราษฎร์ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 100 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด ได้อนุมตั ิให้เพิ่ม
ทุ น จดทะเบี ย น จาก 600 ล้า นบาท เป็ น 1,000 ล้านบาท โดยออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จานวน 40 ล้านหุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั ฯ ได้ซ้ือหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจานวนแล้ว
บริ ษทั กรุ งเทพ เซฟดรัก จากัด
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั กรุ งเทพ เซฟดรัก จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษ ัท ฯ ถื อหุ้ น ประมาณร้ อ ยละ 100 ของหุ ้ น ที่ ออกและจาหน่ า ยแล้วทั้ง หมด ได้อนุ ม ัติ ใ ห้ เพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียน จาก 450 ล้านบาท เป็ น 1,010 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั ฯ ได้ซ้ือหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจานวนแล้ว
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15.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ดงั นี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์ เวนเจอร์ จากัด
บริ ษทั เฮลท์ พลาซ่า จากัด

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

อัตราร้อยละของ
ทุนชาระแล้ว การถือหุ้นโดย
(ล้านบาท)
กลุ่มบริ ษทั
100
40

95.76
100.00

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มี ผทู ้ ี่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ซึ่งเป็ น
ข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
ในการจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นั้น มีบริ ษทั ย่อย 5 แห่งที่มีส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมเป็ นรายการที่มีสาระสาคัญเมื่อพิจารณาจากอัตราร้อยละของการถือหุ้น เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในอัตราระหว่างร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 70
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปซึ่ งเป็ นยอดคงเหลือก่อนการตัดรายการระหว่างกันของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญโดยพิจารณาจากสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของที่ บริ ษทั ฯ มีในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน)
S.R. Property Investment
Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment
Co., Ltd.
Phnom Penh First Property
Co., Ltd.
บริ ษทั โรงพยาบาลเทพากร
จากัด

ทุนชาระแล้ว
2563 2562
193.8 193.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
หมุนเวียน
2563 2562 2563 2562 2563 2562
232.1 202.5 350.3 420.7
90.3 121.5

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
2563 2562
24.7 23.8

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรขาดทุน
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จรวม
2563 2562
2563
2562
2563
2562
698.4 959.3
(9.0)
24.8
(9.0)
22.2

0.2

0.2

0.1

-

66.1

66.3

1.0

0.6

56.5

57.5

0.7

0.7

0.4

0.5

-

-

0.2

0.2

4.3

4.2

60.1

60.3

4.9

4.6

51.7

52.6

0.6

0.6

0.5

0.4

-

-

0.2

0.2

0.3

0.1

138.2

138.7

3.4

2.7

119.9

121.9

1.5

1.4

1.2

1.1

-

-

30.0

30.0

40.6

39.2

127.4

128.4

110.3

114.6

9.8

9.1

161.8

152.3

4.0

(2.2)

-

-
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16. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
กาไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(หมายเหตุ 4)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
กาไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม
316,726
2,134
34,846
353,706

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
688,859
2,134
33,966
724,959

3,700
357,406
5,418
424
363,248

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3,700
728,659
5,418
7,982
742,059

อสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ของกลุ่ม บริ ษ ัท ประกอบด้วยที่ ดิ น และอาคารให้ เช่ า กลุ่ มบริ ษ ัท แสดง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ง ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ สาหรับที่ดินใช้วิธี
คิดเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และสาหรับอาคารให้เช่าแสดงมูลค่าตามวิธีวิเคราะห์จาก
รายได้ (Income Approach)
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมสาหรับอาคารให้เช่า สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราการใช้พ้นื ที่ (ร้อยละ)
อัตราคิดลด (ร้อยละ)

งบการเงินรวม
100
9.2 -11.2

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
100
10.2 -11.2

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐาน
เพิม่ ขึ้น
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
มูลค่ายุติธรรมลดลง
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ซ่ ึง
แสดงตาม
ราคาทุนหรื อ
ราคาที่ตีใหม่

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า /(โอนออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า /(โอนออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนออก
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนเข้า /(โอนออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือ
อุปกรณ์
เครื่ องจักร
โครงสร้าง
เฮลิคอปเตอร์
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
การแพทย์
สานักงาน
ยานพาหนะ

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง

ที่ดินและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

35,104,941
1,311,029
274,932
19,608
(20,480)
36,690,030

42,656,780
1,486,702
2,806,297
(57,558)
(65,184)
46,827,037

23,428,408
2,322,109
151,897
(580,063)
(30,695)
25,291,656

13,173,710
1,640,562
1,212,776
(218,422)
(42,221)
15,766,405

1,015,536
82,607
17,868
(47,673)
(1,284)
1,067,054

4,790,670
2,381,864
(4,214,139)
(523)
(970)
2,956,902

120,170,045
1,311,029
8,188,776
(5,693)
(904,239)
(160,834)
128,599,084

36,690,030
3,273,896
29,261
8,097
(540)
(1,059)
39,999,685

46,827,037
646,297
1,071,635
(283,340)
(4,084)
48,257,545

(13,432)
25,278,224
1,429,261
(2,274)
(497,928)
(3,162)
26,204,121

(64,184)
15,702,221
871,033
636,019
(257,268)
(2,125)
16,949,880

(13,000)
1,054,054
38,796
11,833
(39,773)
(123)
1,064,787

2,956,902
2,372,471
(1,704,144)
(7,428)
(448)
3,617,353

(90,616)
128,508,468
3,273,896
5,387,119
21,166
(1,086,277)
(11,001)
136,093,371

80,235
12,311
(17)
92,529

21,524,273
1,884,199
(161)
(46,758)
(12,605)
23,348,948

15,750,239
2,257,976
(562,879)
(18,038)
17,427,298

7,430,459
1,221,023
(1,177)
(215,318)
(19,674)
8,415,313

703,980
65,291
(45,312)
(788)
723,171

-

45,489,186
5,440,800
(1,338)
(870,267)
(51,122)
50,007,259

92,529
14,048
3,400
(7)
109,970

23,348,948
1,991,330
(4,888)
(151,490)
(1,975)
25,181,925

(5,704)
17,421,594
2,263,623
(33,215)
(468,139)
(3,187)
19,180,676

(33,516)
8,381,797
1,320,070
53,245
(247,659)
(1,966)
9,505,487

(5,111)
718,060
71,990
4,174
(37,921)
(101)
756,202

-

(44,331)
49,962,928
5,661,061
22,716
(905,209)
(7,236)
54,734,260

รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม (ต่อ)
สิ นทรัพย์ซ่ ึง
แสดงตาม
ราคาทุนหรื อ
ราคาที่ตีใหม่
ที่ดินและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง
ที่ดิน
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อการด้อยค่า
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือ
อุปกรณ์
เครื่ องจักร
โครงสร้าง
เฮลิคอปเตอร์
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
การแพทย์
สานักงาน
ยานพาหนะ

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

5,476
5,476
5,476

115,510
115,510
(98,196)
17,314

10,071
10,071
4,970
(10,071)
4,970

1,373
1,373
(1,373)
-

1,471
1,471
(1,471)
-

18,098
18,098
18,098

133,901
18,098
151,999
4,970
(111,111)
45,858

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

36,592,025

23,362,579

7,854,287

7,349,719

342,412

2,938,804

78,439,826

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

39,884,239

23,058,306

7,018,475

7,444,393

308,585

3,599,255

81,313,253

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริ การ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2563
4,526
1,135
5,661

(หน่วย: ล้านบาท)
2562
4,425
1,016
5,441
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ซ่ ึง
แสดงตาม
ราคาทุนหรื อ
ราคาที่ตีใหม่
ที่ดินและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง
ที่ดิน
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า /(โอนออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี (หมายเหตุ4)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า /(โอนออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนเข้า /(โอนออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี (หมายเหตุ4)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนเข้า /(โอนออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงตามราคาทุน
อุปกรณ์
เครื่ องมือ
โครงสร้าง
เครื่ องจักร
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
การแพทย์
สานักงาน
ยานพาหนะ

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

5,494,193
46,403
9,918
5,550,514

7,001,038
456,393
1,074,124
(8,514)
8,523,041

4,243,936
502,969
7,809
(95,300)
4,659,414

2,144,020
519,014
645,786
(69,456)
3,239,364

206,291
22,400
(23,482)
205,209

2,039,873
227,877
(1,732,847)
534,903

21,129,351
1,775,056
4,790
(196,752)
22,712,445

5,550,514
1,050
293
5,551,857

8,523,041
107,745
12,837
(51,402)
8,592,221

4,659,414
308,962
200
(72,610)
4,895,966

(1,450)
3,237,914
166,559
14,457
(23,848)
3,395,082

205,209
2,916
(13,705)
194,420

534,903
350,438
(26,661)
(2)
858,678

(1,450)
22,710,995
937,670
1,126
(161,567)
23,488,224

1,749
1,797
3,546

3,641,221
307,410
(161)
(8,514)
3,939,956

3,047,758
394,053
(93,723)
3,348,088

1,140,678
267,050
161
(69,379)
1,338,510

157,505
10,799
(23,481)
144,823

-

7,988,911
981,109
(195,097)
8,774,923

3,546
2,768
6,314

3,939,956
331,416
(550)
(51,149)
4,219,673

3,348,088
406,929
(66,755)
3,688,262

(614)
1,337,896
309,603
550
(22,240)
1,625,809

144,823
12,963
(13,412)
144,374

-

(614)
8,774,309
1,063,679
(153,556)
9,684,432

5,476
5,476
5,476

-

-

-

-

18,098
18,098
18,098

5,476
18,098
23,574
23,574

5,541,492
5,540,067

4,583,085
4,372,548

1,311,326
1,207,704

1,900,854
1,769,273

60,386
50,046

516,805
840,580

13,913,948
13,780,218

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริ การ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2563
863
201
1,064

(หน่วย: ล้านบาท)
2562
795
186
981
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ในปี 2563 บริ ษ ัท ย่อ ย 10 แห่ งได้บ ัน ทึ ก ผลการประเมิ น ราคาที่ ดิ น โดยผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ ซึ่ งใช้วิ ธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของที่ดินประเมินใหม่ในงบการเงินรวมมีราคา
รวม 11,143.1 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีจานวน 2,619.1 ล้านบาท (สุ ทธิ จากหนี้ สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีจานวน 654.8 ล้านบาท) และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กส่ วนเพิ่มขึ้นเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2562 บริ ษ ัท ย่ อ ย 7 แห่ ง ได้บ ัน ทึ ก ผลการประเมิ น ราคาที่ ดิ น โดยผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ ซึ่ งใช้ วิ ธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของที่ดินประเมินใหม่ในงบการเงินรวมมีราคา
รวม 6,419.1 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีจานวน 1,048.8 ล้านบาท (สุ ทธิ จากหนี้ สินภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี จานวน 262.2 ล้านบาท) และบริ ษ ทั ย่อยได้บันทึ กส่ วนเพิ่ มขึ้ นเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการตี ราคา
ที่ดิน” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนาไป
จ่ายเงินปันผลได้
หากกลุ่มบริ ษทั แสดงมูลค่าของที่ ดินด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 ตามวิธีราคาทุนจะเป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี (ตามวิธีราคาทุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

23,500,955
23,500,955

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,068,527
3,068,527

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม บริ ษทั มี ส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องมื อแพทย์ อุปกรณ์ และยานพาหนะ
จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุ น ของสิ น ทรัพ ย์ดังกล่าวมี จานวนเงิ น
ประมาณ 25,963.4 ล้านบาท และเฉพาะกิ จการ 4,778.5 ล้านบาท (2562: 22,654.0 ล้านบาท และเฉพาะ
กิจการ 4,381.5 ล้านบาท)

75

18. ค่าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิ งจากประมาณการทาง
การเงินซึ่ งได้รับอนุ ม ัติจากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 - 10 ปี
เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี ขึ้นไปในการขยายงานให้เกิดประโยชน์
จากการรวมธุรกิจ
ข้อสมมติที่สาคัญในการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี้
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลดก่อนภาษี

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2.0 – 37.0
6.8

ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์เกี่ยวการเติบโตของตลาด
อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตลอดจน อัตราคิดลดซึ่งเป็ นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อน
ถึงความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจนั้น ๆ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมทั้งหมดไม่เกิดการด้อยค่า
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนซึ่ ง เป็ นคอมพิ ว เตอร์ ซ อฟต์ แ วร์ แ ละสิ ท ธิ ท างการค้า ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/(ออก)
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนออก
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
โอนเข้า
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
โอนออก
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,882,977
387,948
3,306
(3,994)
(3,928)
3,266,309
313,461
(21,853)
(21,679)
(34)
3,536,204

1,023,133
156,361
(4,789)
(17)
1,174,688
248,198
(1,126)
(2,317)
1,419,443

1,610,153
264,255
1,339
(3,717)
(339)
1,871,691
295,128
(21,853)
(18,855)
(103)
2,126,008

499,032
104,228
(16)
603,244
126,163
(53)
729,354

50,000
50,000
4,569
54,569

4,569
4,569

1,344,618
1,355,627

571,444
685,520
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20. สินเชื่ อระยะสั้น
20.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 กลุ่ม บริ ษ ทั มี เงิ น เบิ กเกิ นบัญชี กับ ธนาคารและเงิ นกู้ยืม ระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิ นเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 23.8 ล้านบาท โดยเงินเบิ กเกิ นบัญชี กับธนาคารจ่ ายดอกเบี้ ยในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR) สาหรับวงเงินกูท้ ี่เป็ นสกุลเงินบาท และ LIBOR บวกอัตราคงที่
สาหรับวงเงินกูท้ ี่เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ส่ วนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
คงที่และจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อเงินกูร้ ะยะสั้นครบกาหนดตามที่ตกลงในสัญญา
20.2 วงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่เบิกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้ มีดงั นี้
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ

งบการเงินรวม
2,231 ล้านบาท
2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,660 ล้านบาท
-

21. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2563
2562
11,582
20,064
3,064,046
3,554,812
3,154
5,504
699,107
1,594,779
672,154
815,019
4,450,043
5,990,178

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
97,918
126,787
311,971
450,797
68,988
60,540
112,036
538,941
218,894
204,255
809,807
1,381,320

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กูเ้ พิ่ม
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

4,700,907
5,000,000
(3,593,440)
6,107,467
(107,467)
6,000,000
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ยอดคงเหลือของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาของสัญญา
เงินกู้
เริ่ ม
สิ้ นสุ ด
ก.พ. 2557* ม.ค. 2564

การชาระคืนเงินต้น
ทุก 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)
อัตราคงที่

เม.ย. 2560 เม.ย. 2567
ก.ย. 2560 ก.ย. 2564

วงเงิน
20 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
1,000 ล้านบาท
3,000 ล้านบาท

เมื่อสัญญาครบกาหนด
เมื่อสัญญาครบกาหนด

ก.ย. 2560

ก.ย. 2564

3,000 ล้านบาท

เมื่อสัญญาครบกาหนด

มิ.ย. 2563

มิ.ย. 2565

2,000 ล้านบาท

เมื่อสัญญาครบกาหนด

มิ.ย. 2563

มิ.ย. 2567

3,000 ล้านบาท

เมื่อสัญญาครบกาหนด

อัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
บวกอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
บวกอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
บวกอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
บวกอัตราคงที่

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จานวนเงินคงเหลือ
(ล้านดอลล่าร์ สหรัฐฯ)
2563
2562
3.3
9.3

จานวนเงินคงเหลือ
(ล้านบาท)
2563
2562
107.5
300.9

-

-

1,000.0
-

1,000.0
2,400.0

-

-

-

-

2,000.0

-

-

-

3,000.0

-

3.3

9.3

6,107.5

-

1,000.0

4,700.9

*ในเดือน มกราคม 2561 บริ ษทั ฯ เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
โดยเปลี่ ยนเงินกู้ยืม สกุ ลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จานวน 16.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นสกุล เงินบาท จานวน
515.8 ล้านบาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวครบกาหนดแล้วในเดือนมกราคม 2564
สั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวของบริ ษ ัท ฯได้ร ะบุ ข้อ ปฏิ บัติ บ างประการที่ บ ริ ษ ัท ฯต้อ งปฏิ บัติ ต าม เช่ น
การดารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็ นต้น
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23. สัญญาเช่ า
23.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 – 30 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
เปลี่ยนแปลงสัญญา
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
การแพทย์

อาคาร

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

-

-

-

-

-

-

2,117,331

947,281

45,170

135,223

121,705

3,366,710

2,117,331
29,090
(21,058)
(127,943)

947,281
347,106
(20,326)
(238,609)

45,170
10,042
(3,218)
(24,299)

135,223
18,873
(42,045)

121,705
91,086
(7,634)
(62,968)

3,366,710
496,197
(52,236)
(495,864)

1,997,420

1,035,452

27,695

112,051

142,189

3,314,807

-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
การแพทย์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)

-

-

-

-

-

-

397,812

269,218

271,011

2,178

13,995

954,214

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
เปลี่ยนแปลงสัญญา
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

397,812
143
(22,111)

269,218
(26,625)

271,011
(90,072)

2,178
1,411
(1,041)

13,995
64,443
(303)
(17,253)

954,214
65,854
(160)
(157,102)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

375,844

242,593

180,939

2,548

60,882

862,806

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563*

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
457
154

* ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษัทได้นาแนวปฏิ บัติทางการบัญชี เรื่ องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรั บทางเลื อกเพิ่ มเติ มทางบัญชี เพื่ อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริ ษทั ได้นาส่ วนลดค่าเช่าที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้เช่ามากลับรายการค่าเสื่ อมราคาจากสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ยงั คงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่ วน
ของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน
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ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิ การใช้ดังกล่าว ไม่รวมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่จดั
ประเภทเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุ 16
ข) หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

2563
5,314,286
(1,852,593)
3,461,693
(319,831)
3,141,862

2562*
51,517
(4,128)
47,389
(16,878)
30,511

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
974,895
(265,277)
709,618
(126,883)
582,735

2562*
873
(25)
848
(249)
599

หนี้สินตามสัญญาเช่า
* ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เดิมแสดงเป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน และได้จดั ประเภทใหม่เป็ น
หนี้สินตามสัญญาเช่า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมายเหตุ 39.3
ภายใต้หวั ข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
23.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
กลุ่มบริ ษทั มี จานวนเงินขั้นต่าที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่ าภายใต้สัญญาเช่ าที่ยกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
99,723
73,625
103,089
58,767
202,812
132,392

บริ ษทั ฯเข้าทาสัญญาเช่าสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมีอายุสัญญา 30 ปี ในระหว่างปี 2563
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็ นจานวนเงิน 41 ล้านบาท (2562: 48 ล้านบาท)
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24. หุ้นกู้
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกูส้ ุ ทธิ จากค่ าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูแ้ ละตัดจาหน่ ายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
19,591,489
19,588,046
2,361
3,443
(5,000,000)
14,593,850
19,591,489
(4,999,808)
14,593,850
14,591,681

ยอดคงเหลือต้นปี
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
หัก: ไถ่ถอนหุน้ กูร้ ะหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี
หัก: ส่วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้

ยอดคงค้างของหุน้ กูข้ องกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

เลขที่หุ้นกู้
BDMS228A
BDMS228B
BDMS233A
BDMS205A
BDMS235A
BDMS256A*
BDMS266A
BDMS202A
BDMS222A
BDMS242A

ระยะเวลาของหุ้นกู้
วันที่
วันครบ
ออกจาหน่าย
กาหนด
6 ส.ค. 2555
6 ส.ค. 2565
8 ส.ค. 2555
8 ส.ค. 2565
14 มี.ค. 2556 14 มี.ค. 2566
10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2563
10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2566
25 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2568
24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2569
8 ก.พ. 2560
8 ก.พ. 2563
8 ก.พ. 2560
8 ก.พ. 2565
8 ก.พ. 2560
8 ก.พ. 2567

จานวน
หน่วย
500,000
100,000
4,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
2,500,000
1,500,000

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
500
100
4,000
2,000
1,000
2,000
3,000
3,000
2,500
1,500

อัตรา
ดอกเบี้ยต่อ
ปี (%)
4.50%
4.50%
4.63%
4.19%
4.39%
3.95%
2.99%
2.41%
2.97%
3.46%

จานวนเงินคงเหลือ
(ล้านบาท)
2563
500
100
4,000
1,000
2,000
3,000
2,500
1,500

2562
500
100
4,000
2,000
1,000
2,000
3,000
3,000
2,500
1,500

*บริ ษทั ฯ เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสาหรับหุ้นกู้ BDMS256A กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ง โดยเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี เป็ นด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบวกอัตราคงที่ต่อปี

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่าง 1,024.27 บาท ต่อหน่วย ถึง 1,098.11 บาท
ต่อหน่วย
หุ้นกู้มี ขอ้ ปฏิ บ ัติบางประการที่ บริ ษ ทั ฯ ต้องปฏิ บตั ิ ตาม เช่น การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน การจ่ายปั นผล
การจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน เป็ นต้น
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25. หนีส้ ิ นทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 22)
รวมหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

7,206
7,206

-

7,206
7,206

-

26. ประมาณการหนีส้ ินโครงการให้ การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่งได้มีมติให้ยตุ ิการดาเนินโครงการให้การรักษาพยาบาลโดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยให้แก่สมาชิกที่ได้
จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาตลอดชีพในวันที่ 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ตามลาดับ
เนื่ องจากที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายแล้วมี
ความเห็นว่าการดาเนินโครงการดังกล่าวถือเป็ นการประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย ซึ่งบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่สามารถดาเนิ นการได้ ถือเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย เนื่ องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ไม่ได้รับอนุ ญาตจากหน่ วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องให้ประกอบธุ รกิจประกันภัย ซึ่ งมีผลให้สัญญาภายใต้
โครงการดังกล่าวถือเป็ นการต้องห้ามตามกฎหมายและตกเป็ นโมฆะ ทั้งนี้ ในการยุติโครงการ บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยได้เสนอคืนเงินค่าสมาชิกพร้อมเงินค่าชดเชยให้แก่สมาชิ กและเสนอสิ ทธิ ประโยชน์ในรู ปแบบ
การให้ส่วนลดร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลตลอดชี พแก่สมาชิ ก โดยการปรับงบการเงินปี 2559 ได้ถือ
ตามตัวเลขจานวนเงินคืนและชดเชยให้แก่สมาชิ กจากการยุติโครงการที่คาดว่าจะมีการจ่ายในปี 2560 โดยถือ
ว่าเป็ นเหตุการณ์ ในอดีตที่ ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปั จจุ บนั และเป็ นเหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่
ต้องปรับปรุ งตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 หนี้ สินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชี พในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั ฯ มีจานวนประมาณ 964 ล้านบาท และ 820 ล้านบาท ตามลาดับ
ในระหว่างปี 2560 สมาชิกบางส่ วน (ในงบการเงินรวม จานวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจานวน 151 รายจาก 282 ราย) ได้ตกลงยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว แต่สมาชิกบางส่ วนยัง
ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้ สินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาล
ตลอดชี พ ซึ่ งคานวณจากจานวนเงินค่าสมาชิ กที่ ตอ้ งจ่ายคืนและเงินชดเชยที่ อาจต้องจ่ายคืนให้กับอดี ต
สมาชิกที่ยงั ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ มีจานวนประมาณ 440
ล้านบาท และ 380 ล้านบาทตามลาดับ
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หลังจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ ได้มีอดีตสมาชิกโครงการดังกล่าวบางส่ วนยืน่ ฟ้อง
บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยต่อศาลจานวนหลายคดี โดยขอให้บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นการโครงการ
ดังกล่าวต่อไป และในบางคดีได้มีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการพิจารณาคดีบางส่ วน ศาลได้มีคาสั่งคุม้ ครองชัว่ คราวอดีตสมาชิกที่ฟ้องคดีก่อนมีคาพิพากษา โดยมี
สาระสาคัญคือให้บริ ษทั ฯ ทาการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอัตราปกติแบบไม่มีส่วนลด และบางส่วนให้
สมาชิ กใช้สิ ทธิ ตามโครงการฯ จนกว่าศาลจะมี คาพิ พากษาหรื อมี คาสั่ งเป็ นอย่างอื่ นโดย ศาลได้ให้อดี ต
สมาชิกที่ได้รับการคุม้ ครองชัว่ คราวตามคาสั่งศาลทาสัญญาประกันต่อศาลว่าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่า
รักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริ ษทั ฯ หากศาลมี คาพิพ ากษาถึ งที่ สุดว่า บริ ษทั ฯ มี สิทธิ ยุติโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึ กอดีตสมาชิ กที่มารับการรักษาพยาบาลและยังมิได้ชาระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว
เป็ นลูกหนี้คา้ งจ่ายไว้จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรื อคาสั่งเป็ นอย่างอื่น
ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาในคดีที่อดีตสมาชิกที่ฟ้องคดีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแล้วบาง
คดี (รวมทั้งคดี ที่ศาลได้มีคาสั่งคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนมีคาพิพากษาทุกคดี ) โดยคดีในส่ วนที่มีการยื่นฟ้อง
บริ ษทั ฯนั้น ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาแยกออกได้เป็ น 3 แนวหลักๆ คือ 1. ให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามข้อตกลง
โครงการดังกล่าวต่อไป และ 2. ให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามข้อตกลงโครงการดังกล่าวต่อไป และหากบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงโครงการดังกล่าวต่อไปได้ให้บริ ษทั ฯจ่ายชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามที่
กาหนดไว้ในคาพิพากษาซึ่ งมีจานวนใกล้เคียงกับจานวนที่บริ ษทั ฯจ่ายให้แก่สมาชิกที่ตอบรับข้อเสนอของ
บริ ษทั ฯโดยไม่ฟ้องคดี และ 3. ให้โจทก์คืนเงินค่าสมาชิ กพร้อมค่าชดเชยซึ่ งได้ทาข้อตกลงก่อนฟ้องคดีไว้
กับบริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ฯปฏิ บตั ิตามข้อตกลงโครงการดังกล่าวต่อไป โดยในคาพิพากษาของศาลแพ่งทั้ง
สามแนวในบางคดีศาลให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลของโจทก์ที่จ่ายไปจริ งภายหลังจากที่ปิดโครงการ
จนถึงวันก่อนมีคาพิพากษาด้วย ในส่ วนที่มีการฟ้องคดีบริ ษทั ย่อย ศาลได้มีคาพิพากษาเป็ น 3 แนวคือ 1. ให้
บริ ษทั ย่อยจ่ายชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามที่กาหนดไว้ในคาพิพากษาซึ่ งมีจานวนใกล้เคียงกับจานวนที่
บริ ษทั ย่อยจ่ายให้แก่สมาชิกที่ตอบรับข้อเสนอของบริ ษทั ย่อยโดยไม่ฟ้องคดี 2. ให้บริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงโครงการของบริ ษทั ย่อยต่อไป และให้บริ ษทั ย่อยชดใช้ค่ารักษาพยาบาลของโจทก์ที่จ่ายไปจริ ง
ภายหลังจากที่ปิดโครงการจนถึงวันก่อนมีคาพิพากษา และ 3. ให้โจทก์คืนเงินค่าสมาชิกพร้อมค่าชดเชยซึ่ง
ได้ทาข้อตกลงก่อนฟ้ องคดีไว้กบั บริ ษทั ย่อย และให้บริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามข้อตกลงโครงการดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ยงั มีคดีอีกจานวนหนึ่งที่ยงั ไม่มีคาพิพากษาและยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
ในระหว่างปี 2561 ถึง 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษาในคดีที่อดีตสมาชิกฟ้องคดีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
แล้วบางคดี โดยพิพากษายืนตามคาพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามข้อตกลง
โครงการดังกล่าวต่อไปและพิพากษายกฟ้องส่ วนที่สมาชิกเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน

84

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีความเห็นว่าจากข้อเท็จจริ งและบทบัญญัติ
ของกฎหมาย สั ญ ญาดัง กล่า วเข้า ลัก ษณะของสั ญ ญาประกัน ภัย และการยุติโครงการดังกล่ าวเป็ นการ
ดาเนิ นการที่ช อบด้วยกฎหมาย ฝ่ ายบริ หารพิ จารณาตามเหตุผลในความเห็นของที่ ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแล้ว จึงใช้สิทธิ ตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์และฎีกาคาพิพากษาของศาลแพ่ง เพื่อให้
ศาลสูงได้พิจารณาและพิพากษาคดีให้เป็ นที่ยตุ ิและเป็ นบรรทัดฐานในการดาเนินการต่อไป
ในไตรมาส 1 ปี 2563 ศาลฎีกาได้มีคาสั่งไม่อนุญาตให้บริ ษทั ฯ ฎีกาในคดีที่อดีตสมาชิกฟ้องคดีบริ ษ ทั ฯ
บางคดี เป็ นผลให้คดีดงั กล่าวถึงที่สุด และเป็ นไปตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษาแล้วว่า
ข้อตกลงและการดาเนิ นโครงการฯ ไม่มีลกั ษณะเป็ นการประกันภัย ให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามข้อตกลงของ
โครงการฯ ต่อไป ด้วยเหตุดงั กล่าว บริ ษทั ฯ จึงได้มีหนังสื อแจ้งต่อสมาชิก ให้ทราบว่า บริ ษทั ฯ มีเจตนาที่
จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและตามคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด และ จะเปิ ดดาเนินโครงการฯ ต่อไปอีกครั้ง
โดยเริ่ ม เปิ ดดาเนิ น โครงการฯ ในวันที่ 1 มี น าคม 2563 และให้ส มาชิ ก ที่ ไ ด้ท าข้อ ตกลงยุติ โครงการฯ
ไปแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอกลับเข้าเป็ นสมาชิกโครงการฯ ต่อไปได้ โดยต้องคืนเงินค่าสมาชิก
และเงินค่าชดเชยที่ได้รับคืนไปทั้งจานวนให้แก่บริ ษทั ฯ และให้สมาชิกที่ได้ทาข้อตกลงยุติโครงการฯ ไป
แล้วขอรับคืนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชาระไปในระหว่างที่ยุติโครงการฯ โดยมีอดีตสมาชิกได้กลับเข้า
ร่ วมโครงการฯแล้วบางส่ วน
ในเดือนมีนาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้มีหนังสื อแจ้งต่อสมาชิกให้ทราบว่าบริ ษทั ย่อยจะเปิ ดดาเนินโครงการฯ
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ได้มีคาพิพากษาคดีของบริ ษทั ใหญ่ โดยเริ่ มเปิ ด
และดาเนินโครงการฯ ต่อไปอีกครั้งในวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยให้สมาชิกที่ได้ทาข้อตกลงยุติโครงการฯ
ไปแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอกลับเข้าเป็ นสมาชิกโครงการฯ ต่อไปได้โดยต้องคืนเงินค่าสมาชิก
และเงินค่าชดเชยที่ได้รับคืนไปทั้งจานวนให้แก่บริ ษทั ย่อย และขอรับคืนเงินค่ารักษาพยาบาลที่สมาชิกได้
ชาระไปในระหว่างที่ยตุ ิโครงการฯและมีอดีตสมาชิกได้กลับเข้าร่ วมโครงการฯของบริ ษทั ย่อยแล้วบางส่วน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยจึ ง บั น ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น โครงการให้ ก าร
รักษาพยาบาลตลอดชีพตามคาพิพากษาของศาลแพ่ง เป็ นจานวนประมาณ 1,287 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ
ประมาณ 1,117 ล้านบาท) สุทธิจากจานวนเงินที่จะรับคืนจากอดีตสมาชิก
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27. ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน
จานวนเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตน้ ปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สิ้นปี

เงินชดเชยพนักงาน
2563
2562
3,555,927 2,282,761
313,117
230,066
57,052
79,312
616,306

(155,804)
3,770,292

456,405
(108,923)
3,555,927

ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ
2563
2562
457,230
183,902
17,471
5,173
9,277
7,217
-

(18,560)
465,418

(65,221)
327,340
9,296
(10,477)
457,230

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2563
2562
117,496
115,407
7,828
8,216
2,986
2,134
-

35,850
(4,975)
159,185

7,659
(15,920)
117,496

รวม
2563
4,130,653
338,416
69,315
-

2562
2,582,070
243,455
88,663
616,306

35,850
(179,339)
4,394,895

(65,221)
791,404
9,296
(135,320)
4,130,653
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(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตน้ ปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
การโอนย้ายพนักงาน
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สิ้นปี

เงินชดเชยพนักงาน
2563
2562
801,952
536,343
62,037
55,774
11,468
15,733
130,573

(30,036)
845,421

82,374
2,134
(20,979)
801,952

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่ารักษาพยาบาลหลัง
เกษียณ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2563
2562
2563
2562
457,230
183,902
59,707
53,882
17,471
5,173
4,949
5,060
9,277
7,217
1,277
1,185
-

(18,560)
465,418

-

(65,221)
327,340
9,296
(10,477)
457,230

-

27,395
(270)
93,058

-

4,078
(4,498)
59,707

รวม
2563
1,318,889
84,457
22,022

2562
774,127
66,007
24,135

-

130,573

27,395
(48,866)
1,403,897

(65,221)
413,792
9,296
2,134
(35,954)
1,318,889
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การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานไม่มีการคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
(หน่วย: ล้านบาท)
น้อยกว่า 1 ปี
การจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงาน

183.3

งบการเงินรวม
ระหว่าง 1-5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
1,013.3

รวม

11,167.5

12,364.1
(หน่วย: ล้านบาท)

น้อยกว่า 1 ปี
การจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงาน

85.1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่าง 1-5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
341.8

รวม

3,057.6

3,484.5

สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม
2563
2562
(ร้อยละต่อปี )
1.19 - 2.52
1.19 - 2.52
5.0
5.0
0.0 - 20.0
0.0 - 20.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ร้อยละต่อปี )
1.19 - 2.52
1.19 - 2.52
5.0
5.0
0.0 - 16.0
0.0 - 16.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
(499.2)
619.7
(177.7)
235.0
543.3
(461.5)
97.5
(83.7)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

เพิม่ ขึ้น 20%
(383.4)

ลดลง 20%
457.9

เพิม่ ขึ้น 20%
(97.1)

ลดลง 20%
112.3
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุ เบกษา ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ
20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้น ไป การเปลี่ ย นแปลงดังกล่าวถื อ เป็ นการแก้ไ ขโครงการส าหรั บ
โครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงาน และมี ผ ลกระทบให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ป ระมาณการห นี้ สิ น
ผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึ้น 616.3 ล้านบาท (ส่ วนของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้น 130.6 ล้านบาท) ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบ
กาไรขาดทุนของปี 2562 แล้ว
28. ทุนเรื อนหุ้น
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุน้ สามัญสาหรับปี สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
แปลงสภาพหุ้นกูเ้ ป็ นหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
สามัญ (หุ้น)
(บาท)
17,582,235,672 1,758,223,567
17,582,235,672 1,758,223,567
17,582,235,672 1,758,223,567

ทุนออกจาหน่าย
และชาระเต็มมูลค่าแล้ว
จานวนหุน้
จานวนเงิน
สามัญ (หุ้น)
(บาท)
15,668,956,048 1,566,895,605
223,045,847
22,304,585
15,892,001,895 1,589,200,190
15,892,001,895 1,589,200,190

ในปี 2562 ผูถ้ ือหุ้นกูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ฯได้แปลงสภาพหุ้นกูเ้ ป็ นหุ้นสามัญ ได้จานวน 223 ล้านหุ้น
ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีทุนชาระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,567 ล้านบาท เป็ น 1,589 ล้านบาท
และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิ่มขึ้นจานวน 5,425 ล้านบาท
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29. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ ายปี 2562
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเมื่อวันที่
12 เมษายน 2562
เงินปันผลระหว่างกาลประจาปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2562
เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2562
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)

2,977

0.19

3,973
6,950

0.25
0.44

เงินปันผลประจาปี 2561

บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาลจานวนดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2562 และ
เดือนกันยายน 2562 ตามลาดับ
เงินปันผลจ่ ายปี 2563
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)

4,768
4,768

0.30
0.30

เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ของบริ ษทั ฯ ได้รับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562 ของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล
ทั้งสิ้ น 8,741 ล้านบาท โดยในวันที่ 27 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25
บาท เป็ นจานวนเงินรวม 3,973 ล้านบาท และในวันที่ 24 เมษายน 2563 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
เพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 4,768 ล้านบาท
30. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไร
สุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
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31. รายได้ทางการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กยู้ มื
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
36,421
107,549
2,680
39,101

2,532
110,081

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
25,640
79,442
181,507
244,904
207,147

324,346

32. ต้ นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินจากสัญญาเช่า
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
724,120
926,848
146,805
1,910
870,925
928,758

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
775,618 1,048,755
30,259
15
805,877 1,048,770

33. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 ได้แก่

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าแพทย์
ค่ายา เวชภัณฑ์และต้นทุนค่ารักษาพยาบาลอื่น
ต้นทุนขายสิ นค้า
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าจ่าย

งบการเงินรวม
2563
2562
16,896
20,704
15,319
18,170
12,725
15,253
2,077
2,264
6,412
5,753
546
876
343
869

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,882
3,832
2,262
3,245
2,369
3,187
1,344
1,100
184
319
35
123
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34. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
2,623,054 4,761,260 1,175,638 2,628,555
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน (19,114)
17,001
(1,273)
646
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
147,435 (904,803)
6,829
(51,285)
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
2,751,375 3,873,458 1,181,194 2,577,916
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562

-

15,464

-

16,649

2,002
(654,779)

122,303
(262,206)

2,207
-

-

-

145,564

-

70,758

(652,777)

21,125

2,207

87,407
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ภาษีที่คานวณจากฐานรายได้
รายการที่ยงั ไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใน
ปี ก่อนที่รับรู ้ในระหว่างปี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
การส่งเสริ มการลงทุน
เงินปันผลรับที่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีในปี ปัจจุบนั ที่ไม่ได้
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีซ่ ึงยังไม่ถูกรับรู ้
ในปี ก่อน
ผลขาดทุนทางภาษียกมาที่ไม่ได้ใช้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ผลต่างระหว่างกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยและวิธีราคาทุน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
รวม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562
10,400,626
19,882,620
20%

20%

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562
12,265,930
19,144,116
20%

20%

2,080,125

3,976,524

2,453,186

3,828,823

(19,114)
1,320

17,001
9,937

(1,273)
-

646
-

(71,061)

-

(71,061)

-

(31,545)
(1,081)

(44,187)
(1,861)

(1,204,493)

(1,259,038)

197,522

210,174

-

-

(40,277)
2,297
(54,590)

(40,314)
(204,489)

-

-

774,238
66,341
(152,800)
760,105
2,751,375

63,577
(112,904)
(130,004)
3,873,458

23,183
(18,348)
(1,199,658)
1,181,194

28,573
(21,088)
(1,251,553)
2,577,916

26.45%

19.48%

9.63%

13.47%

93

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ - สิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและสารองหนี้สินอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูแ้ ละหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
กาไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่
วัดมูลค่าผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนั ธ์
ส่วนเกินทุนของที่ดินและอาคาร
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562

120,216

120,734

34,860

36,890

8,983
1,750
7,586
290,585
878,979
15,889
1,323,988

14,682
33,450
5,679
428,043
826,131
20,495
1,449,214

74
1,095
5,485
244,792
280,779
567,085

49
30,896
4,571
220,912
263,778
557,096

369,397
1,229

345,641
1,702

92,797
1,229

84,409
1,702

28,926

30,119

85,607

85,898

11,303

14,935

15,466

17,673

30,145
4,114,496
4,555,496
(3,231,508)

3,481,904
3,874,301
(2,425,087)

30,145
520,986
746,230
(179,145)

520,986
710,668
(153,572)
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สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
92,924
125,204
(3,324,432) (2,550,291)
(179,145)
(153,572)
(3,231,508) (2,425,087)
(179,145)
(153,572)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษ ทั ย่อยมี ขาดทุนทางภาษีที่ ยงั ไม่ได้ใช้จานวน 4,501.0 ล้านบาท (2562: 4,147.1
ล้านบาท) บริ ษทั ย่อยบางแห่งไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้เนื่องจากพิจารณาแล้วว่ายังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตที่จะทาให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ย่อย
จะนาผลขาดทุนทางภาษีดงั กล่าวมาใช้ประโยชน์ได้
รายละเอียดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีของบริ ษทั ย่อยที่ยงั ไม่ได้ใช้
แสดงได้ดงั นี้
2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566
31 ธันวาคม 2567
31 ธันวาคม 2568

696.2
1,045.2
724.4
1,050.9
984.3
4,501.0

(หน่วย: ล้านบาท)
2562
431.7
894.8
1,045.3
724.4
1,050.9
4,147.1
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35. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
7,214,235,804 15,517,170,358 11,084,735,962 16,566,199,745
15,892,001,895 15,742,832,572 15,892,001,895 15,742,832,572
0.45
0.99
0.70
1.05

กาไรสาหรับปี (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

36. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
ภาระผูกพันตามสัญญา
- สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
- สัญญาเช่าอุปกรณ์สานักงานและ
บริ การอื่น
- สัญญาเพื่อจัดหาและซ่อมบารุ ง
เครื่ องมือทางการแพทย์
- สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
รวม

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มากกว่า
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี

2

-

-

-

-

-

450

260

43

193

3

-

79
1,039
1,570

76
1
337

43

3
293
489

3

-

บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ทาสัญญาเช่าพื้นที่กบั บริ ษทั แห่งหนึ่ ง เพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบกิจการให้บริ การคลินิกเวชกรรม
กาหนดระยะเวลา 4 ปี สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 27 กันยายน 2563 และได้ต่อสัญญาจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564
โดยตกลงชาระค่าตอบแทนตามอัตราคงที่และอัตราร้อยละที่ระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบ
กิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ หรื อตามจานวนเงินค่าตอบแทนขั้นต่าตามที่ระบุในสัญญา แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
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บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ัท ย่อ ยท าสั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ กับ บริ ษ ัท แห่ งหนึ่ ง เพื่ อ ใช้เป็ นสถานที่ ป ระกอบกิ จการให้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก
เวชกรรมภายในอาคารกาหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2553 และได้ต่อสัญญาต่อไปอีก
จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2567 โดยตกลงชาระค่าตอบแทนตามอัตราร้อยละที่ระบุในสัญญาของยอดรายได้
จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ หรื อตามจานวนเงินค่าตอบแทนขั้นต่าตามที่ระบุใน
สัญญา แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
บริ ษ ัท ย่อ ยท าสั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ กับ บริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ งเพื่ อ ใช้ เป็ นสถานที่ ป ระกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก
เวชกรรมภายในอาคารกาหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2560 โดยตกลงชาระค่าตอบแทนตาม
อัต ราร้ อ ยละที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาของยอดรายได้จากการประกอบกิ จ การรายเดื อ นก่ อ นหั ก ค่ า ใช้จ่า ยใด ๆ
หรื อตามจานวนเงินค่าตอบแทนขั้นต่าตามที่ระบุในสัญญา แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริ ษทั เหลืออยู่
เป็ นจานวน 486 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษ ัทฯ จานวน 133 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูก พันทาง
ปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและการปฏิบตั ิตามสัญญา
37. ส่ วนงานดาเนินงาน
ส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่จดั ทาให้กบั ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน และได้รับ การสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ คือ คณะกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินกิจการในส่ วนงานดาเนิ นงานสองส่ วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอื่นที่ประกอบ
กิจการที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิ ต
น้ าเกลื อและธุ รกิ จร้ านขายยาและเวชภัณ ฑ์ ให้บริ ก ารจัดการและบริ หารทรั พ ย์สิ นที่ เกี่ ยวข้องในธุ รกิ จ
รักษาพยาบาล จัดจาหน่ ายสิ นค้าเวชสาอางค์ บริ การทางด้านบัญชี บริ การด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ การจัดฝึ กอบรม และนายหน้าประกัน ซึ่ งส่ วนงานดาเนิ นงานทั้งสองส่ วนนี้ มี ล ักษณะเชิ งเศรษฐกิจที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่ของส่ วนงานต่างๆ เป็ นกลุ่มเดียวกัน วิธีการให้บริ การและการ
บริ หารจัดการของส่วนงานต่างๆ มีความใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ดาเนินกิจการภายใต้เขตภูมิศาสตร์ท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ
เนื่ องจากส่ วนงานธุ รกิ จโรงพยาบาลเป็ นส่ วนงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่ วนงานดาเนิ นงาน
ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริ มาณมีสัดส่ วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่ วนงานทั้งหมดทั้งส่ วนงานดาเนิ นงาน
และส่ วนงานภูมิ ศาสตร์ ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรั พ ย์ท้ งั หมดที่ แสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วนงานดาเนินงานและภูมิศาสตร์แล้ว
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ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษ ทั ไม่ มี รายได้จากลูกค้ารายใดที่ มี มูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
38. สิทธิและประโยชน์ ด้านการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรส่ งเสริ มของ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน โดยได้รับการส่ งเสริ มในกิจการดังต่อไปนี้

บริษัท
ประเภทกิจการที่ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
บจก. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ กิจการผลิตยาปราศจากเชื้อชนิดน้ าปริ มาตรมาก
(อานวยเภสัช)
(น้ าเกลือชนิ ดถุงนิ่ม)
กิจการผลิตยาปราศจากเชื้อชนิดน้ าปริ มาตรมาก
(น้ าเกลือ)
กิจการผลิตยาฉีดคุมกาเนิด
กิจการผลิตยาปราศจากเชื้อ ชนิดน้ าปริ มาตรน้อย
ประเภท 6.5
บจก. สหแพทย์เภสัช
กิจการผลิตยาแผนปัจจุบนั สาหรับคนและสัตว์
ประเภท 6.5
บจก. กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ กิจการขนส่งทางอากาศประเภท 7.3.4
เซอร์วิสเซส
บจก. เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา การบริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 7.14

ระยะเวลา
การได้การ
ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติ
บุคคล
8 ปี

ปี ที่กจิ การ
ได้รับการ
ส่ งเสริมการ
ลงทุน
(ปี ที่เริ่มต้น
และ
ปี ที่สิ้นสุ ด)
2561 - 2569

8 ปี

2560 - 2568

5 ปี
5 ปี

2558 - 2563
2558 - 2563

8 ปี

2559 - 2567

5 ปี

2560 - 2565

8 ปี

2562 - 2570
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กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์ ดังนี้
1.
2.

3.

4.
5.

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน ตามกาหนดระยะเวลาที่
แสดงในตาราง
กรณี กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุ คคล ผูไ้ ด้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนจะได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นไปหักออกจาก
กาไรสุ ทธิ ที่ได้เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาหนดไม่เกิน 5 ปี
นับแต่วนั ที่พน้ กาหนด
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
รายได้ที่ตอ้ งนามาคานวณกาไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการให้รวมถึงรายได้จากการจาหน่ายผล
พลอยได้ ได้แก่ เศษหรื อของเสี ยจากกระบวนการผลิ ต (ได้รับ เฉพาะ บจก. สหแพทย์เภสัช และ
บจก. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) เท่านั้น)

ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี 2563 และ 2562 จาแนกตามรายได้ส่วนได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและ
ส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนแสดงไว้ดงั นี้

รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้จากการจาหน่าย
สิ นค้า
รายได้อื่น
รวมรายได้

ส่วนที่ได้รับการส่งเสริ ม
การลงทุน
2563
2562
45,559
45,777
885,885
47,972
979,416

1,487,418
53,456
1,586,651

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
การลงทุน
2563
2562
65,120,898
79,584,513

2563
65,166,457

2562
79,630,290

2,021,735
3,369,532
70,512,165

2,907,620
3,417,504
71,491,581

3,092,352
8,679,495
91,402,137

1,604,934
8,626,039
89,815,486

รวม
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39. เครื่ องมือทางการเงิน
วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น
เงินให้กูย้ ืม เงินลงทุน เงินกูย้ ืมระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาว และเครื่ องมือทางการเงินอื่น กลุ่มบริ ษทั มีความ
เสี่ ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
39.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษ ทั มี ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ ส าคัญที่ เกี่ยวเนื่ องกับ ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น เงินฝากสถาบันทาง
การเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่น โดยจานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากความเสี่ ยงด้าน
เครดิต คือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้ า
กลุ่ม บริ ษ ทั ควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดนโยบายการให้เครดิตที่ เหมาะสม ซึ่ งครอบคลุมถึงการ
พิจารณากาหนดวงเงินเครดิตที่จะให้กบั ลูกค้าหรื อคู่สัญญา และวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของลูกค้าหรื อ
คู่ สั ญ ญาและมี ก ารติ ด ตามหนี้ อย่ า งสม่ า เสมอ กลุ่ ม บริ ษ ัท จึ ง ไม่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ความเสี ย หายที่ เป็ น
สาระสาคัญจากการให้เครดิตดังกล่าว
การให้เครดิตของกลุ่มบริ ษทั มีการกระจายตัวพอสมควร เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าที่หลากหลายและ
มีอยูจ่ านวนมากราย
เงินฝากและเครื่องมือทางการเงินอื่นกับสถาบันการเงิน
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝากกับสถาบันการเงิน และ
เครื่ องมือทางการเงินอื่น โดยกลุ่มบริ ษทั ควบคุมความสมดุลของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดย
พิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ ยง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้ว
ว่า มีความเสี่ ยงด้านเครดิตของเงินฝากสถาบันการเงิ น และเครื่ องมื อทางการเงิน ไม่สูงมากนักเนื่ องจาก
คู่สัญญาเป็ นสถาบันการเงินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในประเทศ
39.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริ ษทั จะบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่องบการเงิน
โดยการทาตราสารอนุพนั ธ์ ดังนี้
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้าและการกูย้ ืม
หรื อให้กูย้ มื เงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาเข้าทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมและหุ้นกู้ สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรื อ มี อัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ซ่ ึ งใกล้เคี ย งกับ อัต ราตลาดในปั จ จุ บัน กลุ่ ม บริ ษ ัท จะพิ จ ารณาเข้าท าสั ญ ญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สาหรับการกูย้ มื เพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกาหนด หรื อวันที่ มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ (หากวันที่ มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า
ตามราคา
ไม่มีอตั รา
1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
ตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนี้สินทางการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- เงินกูย้ ืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- หุ้นกู้

1,115
4
765
20
1,904

25
25

-

18,518
1
158
18,677

33
7,192
508
400
939
9,072

19,666
7,192
5
1,273
603
939
29,678

83
7
107
320
517

1,000
1,072
11,596
13,668

2,070
2,998
5,068

5,000
5,000

4,450
4,450

4,450
83
7
6,107
3,462
14,594
28,703
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า
ตามราคา
1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
ตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินลงทุนชัว่ คราว
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน
- เงินลงทุน
หนีส้ ินทางการเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชี
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- เงินกูย้ ืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

900
900

6
6

-

4,661
4,661

35
8,850
5
18,004
26,894

4,696
900
8,850
11
18,004
32,461

66
17
5,000
5,083

1,301
30
9,595
10,926

4,996
4,996

24
3,400
3,424

5,990
5,990

24
5,990
66
4,701
47
19,591
30,419
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า
ตามราคา
1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
ตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
- หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- เงินกูย้ ืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- หุ้นกู้

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

23
23

360
360

157
157

17,328
3,351
315
158
21,152

5
944
145
58,068
59,162

17,333
944
3,351
855
303
58,068
80,854

7
107
127
241

1,000
119
11,596
12,715

464
2,998
3,462

11,296
5,000
16,296

810
810

810
11,296
7
6,107
710
14,594
33,524
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า
ตามราคา
1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
ตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
- เงินกูย้ ืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- หุ้นกู้

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

436
436

1,745
1,745

1,199
1,199

2,463
2,910
556
5,929

4
2,075
67,192
69,271

2,467
2,075
2,910
3,936
67,192
78,580

1
5,000
5,001

1,301
9,595
10,896

4,996
4,996

12,139
3,400
15,539

1,381
1,381

1,381
12,139
4,701
1
19,591
37,813

การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีของกลุ่มบริ ษทั จากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดให้
ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
เพิม่ ขึ้น 0.25%
(12,500)

อัตราดอกเบี้ย
ลดลง 0.25%
12,500

ผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยดังกล่าวเป็ นผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ ยที่ ตอ้ งชาระใน
ระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ ขอ้ มูลนี้ ไม่ใช่การคาดการณ์หรื อพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ดว้ ย
ความระมัดระวัง
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39.3 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั ควบคุมดูแลความต้องการด้านสภาพคล่องเพื่อให้มนั่ ใจว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี เงินสดเพี ยงพอต่อ
ความต้องการในการดาเนินงาน เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การกูย้ มื เงินเพื่อนาไปชาระหนี้ สินเดิมและได้ขอ้ สรุ ปว่าความเสี่ ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่า และกลุ่มบริ ษทั มี
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่ งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

มากกว่า
5 ปี

1 - 5 ปี

รวม

-

4,450

-

-

4,450

-

85
248
462
551
5,796

6,273
1,501
12,644
20,418

3,351
3,045
6,396

85
6,521
5,314
16,240
32,610

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

ไม่เกิน
1 ปี

11,296
11,296

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
810
248
153
551
1,762

6,273
195
12,644
19,112

627
3,045
3,672

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
810
11,296
6,521
975
16,240
35,842
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40. มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินและลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิน ส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษ ทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ตามที่เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีขอ้ 5.19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนในกองทุนรวม
(วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน)
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ – สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- เงินลงทุนในตราสารทุน
(วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน

-

508

-

508

-

158

-

158

250
-

38
39,493

151
325
-

401
363
39,493

หนีส้ ินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ – สัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-

7

-

7

หนีส้ ิ นที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หุน้ กู้

-

15,609

-

15,609
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนีส้ ิ นที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หุน้ กู้

-

626

-

626

260
-

38
36,220

316
-

260
354
36,220

26,829

-

-

26,829

-

142
(21)
20,592

-

142
(21)
20,592
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ – สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- เงินลงทุนในตราสารทุน
(วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน

-

158

-

158

119
-

304
5,464

26
438
-

145
742
5,464

หนีส้ ิ นที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ – สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

-

7

-

7

หนีส้ ิ นที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หุน้ กู้

-

15,609

15,609

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หุน้ กู้

130
-

304
5,464

421
-

130
725
5,464

26,829

-

-

26,829

-

142
(21)
20,592

-

142
(21)
20,592
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การกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมเป็ นประจาและมี
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็ นระดับ 3 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การจัดประเภทรายการจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(หมายเหตุ 4)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รับคืนทุนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

175,844

26,551

(2,880)
172,964
(22,366)
150,598

26,551
26,551

41. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนเพื่อสนับสนุน
การดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.49:1.0 (2562: 0.53:1.0) และเฉพาะบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อ
ทุนเท่ากับ 0.66:1.0 (2562: 0.80:1.0)
42. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2564 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม และ กาไรของปี 2563 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นใน
อัตราหุน้ ละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงิน 8,741 ล้านบาท
43. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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