
  

 13 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย 
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล ด าเนินการภายใต้ช่ือ
โรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช                  
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยลั นอกจากน้ีเครือข่าย            
ของบริษัทฯ ย ังรวมถึง Wellness Clinic และธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจ
ห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยาและเคร่ืองมือแพทย์ ธุรกิจร้านขายยาและเวชภณัฑ์ 
ธุรกิจโรงแรม เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มีท่ีอยู่จดทะเบียนเลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบาง
กะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ  ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี            
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

  2563 2562 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 95.76 95.76 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ ากดั โรงพยาบาล 98.82 98.82 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั โรงพยาบาล 99.70 99.70 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั โรงพยาบาล 91.48 91.48 
บริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จ ากดั  โรงพยาบาล 84.00 84.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั โรงพยาบาล 97.27 97.27 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั โรงพยาบาล 99.76 99.76 
บริษทั วฒันเวช จ ากดั โรงพยาบาล 99.72 99.72 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั โรงพยาบาล 91.45 91.45 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 80.00 80.00 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั โรงพยาบาล 93.65 93.65 
บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั โรงพยาบาล 85.71 85.71 
บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 99.76 99.76 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ ากดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  (ถือหุ้นโดย
บริษทัฯ ร้อยละ 35.01 ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 
29.02) 

โรงพยาบาล 35.01 34.43 

บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ ากดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 
  2563 2562 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)    
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 
(ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 74.02 ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 24.66) 

บริการตรวจวิเคราะห์แลป 74.02 74.02 

บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป 95.00 95.00 
บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั ศูนยก์ารแพทยด์า้น         

เวชศาสตร์ชะลอวยั  
 และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

100.00 100.00 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั โรงแรม 100.00 100.00 
บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์้ง จ ากดั  ให้บริการดา้นบญัชี 100.00 100.00 
บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน)  ประกนัสุขภาพ 99.99 99.99 
บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั บริการดา้นเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
100.00 100.00 

บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั บริการจดัฝึกอบรม 100.00 100.00 
บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) การลงทุน 98.62 98.60 
บริษทั รอยลับางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั การลงทุน 100.00 100.00 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 100.00 100.00 
บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั การลงทุน 100.00 100.00 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัภยั จ ากดั นายหนา้ประกนั 100.00 100.00 
บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั บริหารทรัพยสิ์น 100.00 100.00 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา 87.05 87.05 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั (ถือหุ้นโดย
บริษทัฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 
12.75) 

บริการขนส่งทางอากาศยาน 87.25 87.25 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จ ากดั ยงัไม่เปิดด าเนินการ 100.00 100.00 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. ยงัไม่เปิดด าเนินการ 100.00 100.00 
BDMS Inter Pte. Ltd. อยูร่ะหว่างช าระบญัชี 100.00 100.00 
S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 49.00 49.00 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 49.00 49.00 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 49.00 49.00 
Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. ช าระบญัชีแลว้ - 70.00 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

  2563 2562 

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย    
บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั โรงพยาบาล 70.36 70.14 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)   โรงพยาบาล 29.02 29.02 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั โรงพยาบาล 99.18 99.18 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั โรงพยาบาล 98.95 98.23 
บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 75.39 75.30 
บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั โรงพยาบาล 50.03 50.03 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป 25.97 25.97 
บริษทั เออร์ว่ิง เชอริเดน เอส อี จ ากดั 
 

ให้บริการจดัการและบริหารทรัพยสิ์นที่
เก่ียวขอ้งในธุรกิจรักษาพยาบาล  

99.98 99.98 

บริษทั เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 
 

จดัจ าหน่ายสินคา้เพื่อสุขภาพ เวชส าอางค ์
และบริการจดัการอาคารและสถานท่ี 

100.00 100.00 

บริษทั เอสวีโฮลดิ้ง จ ากดั การลงทุน 100.00 100.00 
บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัยา

และวสัดุทางการแพทย ์
100.00 100.00 

N Health (Cambodia) Co., Ltd. บริการตรวจวิเคราะห์แลป 100.00 100.00 
บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั จ าหน่ายยาและเวชภณัฑ ์ 100.00 100.00 
บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวิทยา จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป 95.00 95.00 
Samitivej International Co., Ltd คลินิก 80.00 80.00 
N Health Myanmar Co., Ltd. บริการตรวจวิเคราะห์แลป 60.00 60.00 
บริษทั ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร์ จ ากดั ลงทุนและพฒันาธุรกิจดา้นการแพทย ์ 100.00 - 
บริษทั เฮลท ์พลาซ่า จ ากดั พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 100.00 - 

บริษัทย่อยทุกบริษัทจัดตั้ 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. จดทะเบียนในประเทศ
กัมพูชา และ BDMS Inter Pte. Ltd. และ N Health Asia Pte. Ltd. จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ 
และ Samitivej International Co., Ltd และ N Health Myanmar Co., Ltd. จดทะเบียนในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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ข)    บริษทัฯ จะถือว่ามีการควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ  

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) ในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเติม (ซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นส่วนน้อย) 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงต ่ากว่าราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือไดแ้สดงไวใ้นส่วนของผู ้
ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ
บริษทัย่อย” และในกรณีท่ีผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงสูงกว่าราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือ
ได้แสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนต ่ามูลค่าเงินลงทุนท่ี     
ต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  
 กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ

ตลาด ท่ีเดิมถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
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- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต  
 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทั
พิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ และก าหนด
วิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดับ 
โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการ
จดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอาย ุ

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์  

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                    
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1-3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้เลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการทาง
การเงินเพื่อใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

-          เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอย
ปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการ
ค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวด
ตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 
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ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีส าหรับเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตามวิธีการอยา่งง่าย การวดั
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด และการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
การประมาณการความเพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และการดอ้ย
ค่าของค่าความนิยม ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯยงัคงเลือกน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางการบญัชี
ส าหรับเร่ืองการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่ามาถือปฏิบติัอยู ่โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือ หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี       
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว 899,836 (899,836) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,850,028 (79,779) (27,037) 8,743,212 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 899,836 - 899,836 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 35,744 - 994 36,738 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 604,679 - 604,679 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,538,288 (1,022) (607) 17,536,659 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 465,829 (465,829) - - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 353,706 - 3,700 357,406 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  78,439,826 - (46,285) 78,393,541 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,366,710 3,366,710 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 125,204 16,535 - 141,739 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น     
   สิทธิการเช่า 1,021,841 - (1,021,841) - 

รวมสินทรัพย์   107,730,302       74,584     2,275,634    110,080,520  
     
หนีสิ้น     
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 6,178,376 - (60,342) 6,118,034 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 3,422,898 3,422,898 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 47,389 - (47,389) - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,550,291 24,140 (1,887) 2,572,544 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 21,043 - 21,043 

รวมหนีสิ้น 8,776,056 45,183 3,313,280 12,134,519 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 45,708,001 39,533 (968,801) 44,778,733 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 8,562,924 (2,132) - 8,560,792 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 

 
3,368,190 

 
(8,000) 

 
(68,845) 

 
3,291,345 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,639,115 29,401 (1,037,646) 56,630,870 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว 401 (401) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,075,116 (6,512) (5,824) 2,062,780 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 401 - 401 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 298,247 - 298,247 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 156,501 (156,501) - - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ  724,959 - 3,700 728,659 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  13,913,948 - (836) 13,913,112 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 954,214 954,214 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - 1,302 - 1,302 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น     
   สิทธิการเช่า 304,440 - (304,440) - 

รวมสินทรัพย ์ 17,175,365 136,536 646,814 17,958,715 

     
หนีสิ้น     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 773,998 773,998 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 848 - (848) - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 153,572 24,140 (1,887) 175,825 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 21,043 - 21,043 

รวมหน้ีสิน 154,420 45,183 771,263 970,866 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18,214,812  91,353  (124,449)  18,181,716  
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4.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

การปรับปรุงส่วนแบ่งก าไรของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรม 

 
(1,022) 

 
- 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน (56,008) (5,210) 
การรับรู้ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 
96,563 

 
96,563 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 39,533 91,353 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,696,212 - - 4,696,212 4,696,212 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,546,596 - - 8,466,817 8,466,817 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 899,836 626,844 - 272,992 899,836 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11,262 - - 11,262 11,262 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 465,829 141,746 432,950 29,983 604,679 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 14,619,735 768,590 432,950 13,477,266 14,678,806 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,467,290 - - 2,467,290 2,467,290 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,000,161 - - 1,993,649 1,993,649 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 2,909,780 - - 2,909,780 2,909,780 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 401 391 - 10 401 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 156,501 141,746 156,501 - 298,247 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย 3,936,390 - - 3,936,390 3,936,390 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 11,470,523 142,137 156,501 11,307,119 11,605,757 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม 21 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ  

4.2  สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มา
ถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,083,664 1,176,986 
หกั: สัญญาบริการ สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 
 

(3,226,250) 
 

(547,626) 
บวก: สิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่า  3,497,691 436,085 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,979,596) (292,295) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

3,375,509 
 

773,150 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 47,389 848 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,422,898 773,998 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 231,512 49,787 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 3,191,386 724,211 

 3,422,898 773,998 

    รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 

(968,801) (124,449) 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

 รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา 
และเวชภณัฑโ์ดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจ าหน่ายแลว้ 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหาร 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และอาหารรับรู้เม่ือได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส าหรับสินคา้และอาหารท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 

รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค้่าบริการอ่ืน  บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือ
แขกเขา้พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้  

รายได้ค่าบัตรสมาชิก 

รายไดค้่าบตัรสมาชิกบันทึกเร่ิมแรกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและทยอยตดับญัชีเป็นรายได้ตามบริการท่ีให้
ตลอดอายสุมาชิก 

รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีและการให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีและการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งตามแต่ละงวดท่ีไดใ้ห้บริการตาม
ระยะเวลาของสัญญาใหเ้ช่าและบริการ 

 รายได้ทางการเงิน 

รายได้ทางการเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้าน
เครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

 

ต้นทุนทางการเงิน 
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ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากท่ีสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ี
มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั
ในการเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใด
จะต ่ากว่า ซ่ึงมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหัก
ดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนงบ
ก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดขึ้น 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพย์ หากโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีบนัทึกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมไปเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านหรือสินคา้คงเหลือ กลุ่มบริษทัใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงการใชง้านเป็นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ หากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานไดโ้อน
เปล่ียนมาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างท่ีเกิดขึ้น
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยน์ั้นกบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชง้าน ดว้ย
วิธีการเดียวกบัการตีราคาใหม่ตามท่ีก าหนดในนโยบายการบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน     
งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจดัให้มี
การประเมินราคาท่ี ดินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาท่ี ตีใหม่                  
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

-   กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน     
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม 
หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในงบก าไรขาดทุนแลว้ 
ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปี
ก่อนแลว้ 

-   กลุ่มบริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน อย่างไรก็
ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาท่ีดิน” อยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ในสินทรัพยต์วัเดียวกนัจะถูกรับรู้
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิน”  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การให ้  
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  30 ปี หรือตามอายสุัญญาเช่า 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง  3 - 50 ปี หรือตามอายสุัญญาเช่า 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเคร่ืองจกัร  2 - 20  ปี 
เฮลิคอปเตอร์   20  ปี 
อะไหล่และอุปกรณ์เฮลิคอปเตอร์  5  ปี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน  2 - 20  ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 
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ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบก าไรขาดทุน   

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

       ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุน
หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  5 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  เช่น สิทธิ
ทางการคา้ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายุ
การใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนออกจากบัญชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยรับรู้สุทธิในงบก าไรขาดทุน   

5.9 ค่าความนิยม/การรวมธุรกจิ  

   กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ กลุ่มบริษทั(ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการ
ซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจ านวนของ         
ส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มี
อ านาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตาม
สัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น  

    กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและเม่ือ
ไดรั้บบริการ  

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั    
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ี
เกิดจากค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

5.10  รายการธุรกจิกบับคุคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯ ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ  
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5.11 สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า ดงัน้ี 

  ท่ีดิน                    1 – 60 ปี 
  อาคาร                    1 – 30  ปี 
  เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์                  2 – 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน             2 – 9   ปี 
  ยานพาหนะ                                                                                      2 – 5  ปี 
 
หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

สินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ีจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญา
เช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้
งานของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบ
ก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึง
สัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

5.12   การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและ/หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่ม
บริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้น
ถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการ
จ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีท่ีดินซ่ึง
ใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น
งวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 
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5.13 เงินตราต่างประเทศ 

   บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

5.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ
และตั้งประมาณการหน้ีสินส าหรับวนัหยุดพนักงาน ซ่ึงค านวณตามนโยบายและสูตรการค านวณของกลุ่ม
บริษทัโดยขึ้นอยูก่บัเงินเดือนของพนกังาน อายกุารท างานและจ านวนวนัหยดุท่ีไม่ไดใ้ช ้ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทั และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และค่า
รักษาพยาบาลหลังเกษียณ ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้นกลุ่มบริษทัจดัให้มีผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังานไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังานจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
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5.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.16 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัไม่รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาในการ
กลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่มีการกลบัรายการของผล
แตกต่างชั่วคราวในอนาคตอนัใกล ้และกลุ่มบริษทัจะรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมทนัทีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมในอนาคตอนัใกล  ้

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร  
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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5.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายได ้  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไว้
เท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คา้ เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  



  

 38 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ี
การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัรายไดท้างการเงิน 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดง
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปลี่ยน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.18 ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ีย ตามล าดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์
และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 
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กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

5.19  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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สัญญาเช่า  

 สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมี ความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย
ค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่ม
บริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย 
โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้อง
กลุ่มลูกค้าท่ี มีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้ งน้ี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญา
ของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ี
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ
รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน การประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
และการประมาณการบางประการ 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตของ
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยด์ังกล่าว มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีมีอยู่เก่ียวกบัธุรกรรมการขายท่ีมี
ผลผูกพนัซ่ึงไดเ้ขา้ท าในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัส าหรับสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิง
จากราคาตลาดท่ีสามารถสังเกตได้หักด้วยตน้ทุนส่วนเพิ่มในการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใช้ขอ้มูลงบประมาณ
ในช่วง 5 ปีขา้งหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ท่ีกิจการยงัไม่ไดมี้ผลผูกพนัหรือการลงทุนใน
อนาคตท่ีส าคญัซ่ึงจะท าให้สินทรัพยน์ั้นดีขึ้น ทั้งน้ี อตัราคิดลดท่ีใช้ในแบบจ าลองดงักล่าวรวมถึงกระแส
เงินสดรับในอนาคตท่ีคาดการณ์และอตัราการเติบโตท่ีใชใ้นการค านวณน้ีมีผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืน การประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนซ่ึงกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน  

ประมาณการหนีสิ้นโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ  

ประมาณการหน้ีสินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราค่ารักษาพยาบาล และอตัรา
มรณะ เป็นตน้ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณ
การนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวน
พนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ ในคดีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาว่าจะมีผลเสียหายเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจะท า
การตั้งประมาณการหน้ีสินไวใ้นบัญชีและในคดีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้และเช่ือมั่นว่าจะไม่มีความ
เสียหายเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 19,551,988 4,686,119 17,332,843 2,467,290 
เงินฝากประจ า 114,378 10,093 - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,666,366 4,696,212 17,332,843 2,467,290 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 
1.13 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี) 

8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,099 16,517 21,241 26,476 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6,691,744 8,282,868 722,270 1,827,226 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 901 948 105,382 110,252 
ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 232,474 246,263 36,704 36,207 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 262,564 303,432 57,917 74,955 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 7,191,782 8,850,028 943,514 2,075,116 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,831 10,975 10,716 18,076 
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,268 5,327 9,170 8,100 
  3 ถึง 6 เดือน - 107 1,188 262 
  6 ถึง 12 เดือน - 45 139 24 

  มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป - 63 28 14 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,099 16,517 21,241 26,476 

กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
    ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,526,368 4,243,480 346,729 788,167 
 ไม่เกิน 3 เดือน 2,337,743 3,041,082 200,924 714,638 
  3 ถึง 6 เดือน 471,664 709,988 108,636 295,023 
  6 ถึง 12 เดือน 411,379 387,984 106,013 77,075 

  มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 488,765 445,010 118,153 117,267 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,235,919 8,827,544 880,455 1,992,170 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (544,175) (544,676) (158,185) (164,944) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -สุทธิ 6,691,744 8,282,868 722,270 1,827,226 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 6,695,843 8,299,385 743,511 1,853,702 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 544,676      164,944 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) 79,779     6,512 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 624,455    171,456 
หน้ีสูญและผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น        99,418     34,780 
ตดัจ าหน่าย      (179,698)      (48,051) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563       544,175      158,185 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการก าหนดราคาและการกูย้ืม 
รายไดแ้ละตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนบริการ
ดา้นบญัชี บริการบริหารงานสารสนเทศและบริการบ ารุงรักษา 

อัตราร้อยละของรายได้สุทธิหรืออัตราตามท่ีระบุใน
สัญญา 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการจ าหน่ายและซ้ือสินคา้และบริการ ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มและเงินกูยื้ม 
 
 

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
 เงินกูย้ืมระหว่างบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชาคิดอตัรา
ดอกเบ้ียตามสัญญา 

    รายการธุรกิจท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 10.4 15.3 8.9 14.7 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 14) - - 584.0 535.9 
รายไดอ้ื่น 5.4 8.2 - - 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 12.6 7.2 0.2 0.3 
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 149.4 150.1 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 831.3 972.9 
รายไดท้างการเงิน - - 181.5 244.9 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 15) - - 5,437.2 5,756.3 
รายไดอ้ื่น - - 88.4 107.1 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 707.9 860.3 
ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 215.2 249.6 
ค่าใชจ้่ายอื่น - - 45.9 58.4 
ตน้ทุนทางการเงิน - - 54.4 126.3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
รายไดค้า่รักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 36.3 43.7 9.0 8.2 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13) 1.8 1.4 1.8 1.4 
รายไดอ้ื่น 13.9 13.1 9.0 10.1 
ตน้ทุนสินคา้และบริการ 127.2 184.9 102.8 140.2 
ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 3.1 3.1 - - 
ค่าใชจ้่ายอื่น 71.6 104.7 45.0 61.5 

 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  (หมายเหตุ 8)     
บริษทัร่วม 286 7,244 - 5,317 
บริษทัยอ่ย - - 20,675 20,343 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 3,813 9,273 566 816 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,099 16,517 21,241 26,476 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 77,064 87,286 

รวม - - 77,064 87,286 

     
ดอกเบีย้ค้างรับและอ่ืน ๆ     
บริษทัยอ่ย - - 27,668 22,143 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 901 948 650 823 

รวม 901 948 28,318 22,966 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 901 948 105,382 110,252 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 17,718 17,795 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 4,083 6,290 - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 4,083 6,290 17,718 17,795 

     
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)     
บริษทัร่วม 1,608 2,138 75 84 
บริษทัยอ่ย - - 90,016 112,594 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 9,974 17,926 7,827 14,109 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11,582 20,064 97,918 126,787 

     
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)     
บริษทัยอ่ย - - 66,585 58,459 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,154 5,504 2,403 2,081 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 3,154 5,504 68,988 60,540 
 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย)     

บริษทัยอ่ย - - 3,088 10,755 

รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  - - 3,088 10,755 

     
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 185,944 - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 55,594 - 21,438 - 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 55,594 - 207,382 - 

     
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 13,141 12,757 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 1,208 953 921 921 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 1,208 953 14,062 13,678 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบับริษทัยอ่ยระหวา่งปีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม
2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

31 ธนัวาคม
2563 

     
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 2,909,780 854,784 (413,795) 3,350,769 
     

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3,936,389 162,501 (3,244,268) 854,622 
     

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 12,139,192 1,106,182 (1,948,893) 11,296,481 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

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

 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อย โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นในอตัราเงินฝาก
ประจ า ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 ภาระค า้ประกนักบับริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ค  ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีจ านวนเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  
(2562: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 189.4 211.3 161.0 189.5 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น 4.4 7.5 4.4 7.5 

รวม 193.8 218.8 165.4 197.0 
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นอกเหนือจากผลประโยชน์ระยะสั้ นแล้ว ผูบ้ริหารจะได้รับสวสัดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของ       
บริษทัฯท่ีได้วางไว ้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษทัฯ  กรรมการจากภายนอกท่ีไม่มีสถานะเป็น
พนักงาน/ผูบ้ริหารตามสัญญาจ้างของบริษทัฯ จะไดรั้บวงเงินค่ารักษาพยาบาลจ านวน 3 ลา้นบาท/คน/ปี 
เพื่อใชส้ าหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ  ในปี 2563 บริษทั
มีค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลส าหรับกรรมการจากภายนอก 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1.18 ลา้นบาท 

10.  สินค้าคงเหลือ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ยา และเวชภณัฑ ์ 1,781,389 1,755,947 100,761 124,249 

บรรจุภณัฑแ์ละอื่น ๆ 118,691 160,829 127 144 

รวม 1,900,080 1,916,776 100,888 124,393 
หกั: ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็น 
       มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (44,914) (73,411) (371) (243) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,855,166 1,843,365 100,517 124,150 

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) 507,870 626,844 75 391 
เงินฝากประจ าและตัว๋เงินคลงั 
(วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย) 765,056 272,992 10 10 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น  1,272,926 899,836 85 401 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เดิมแสดงเป็นเงินลงทุนชั่วคราว  และได้จดัประเภทใหม่เป็น
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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12. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัย่อยน าไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อเป็น
ประกนัหนังสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษทัย่อย รวมถึงเงินฝากธนาคารซ่ึงน าไปวางไวก้บั
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 

13. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน   

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562* 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น) 400,574 435,829 145,464 156,501 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
(วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย) 44,987 30,000 - - 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ – สัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 24) 157,929 - 157,929 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  603,490 465,829 303,393 156,501 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เดิมแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และไดจ้ดัประเภทใหม่เป็น
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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13.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหว่างปี 

    2563 2562 2563 2562 

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ        
  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั         
   ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 91,589 - 1,770 1,770 1 8 
   บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.20 350 350 135 144 
    2,120 2,120 136 152 
   ผลสะสมของการปรับมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทนุ    2,197 3,386 - - 

         รวมตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั   4,317 5,506 136 152 

        
  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        
   บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สายการบิน 2,100 0.85 39,466 39,466 1,790 1,432 
   ผลสะสมของการปรับมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทนุ    75,130 84,978 - - 
         รวมตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด – กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั    114,596 124,444 1,790 1,432 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหว่างปี 

    2563 2562 2563 2562 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        
   บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จ ากดั ให้บริการจดัท า

หนงัสือเดินทาง 
100 0.53 531 531 - - 

   บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จ ากดั การลงทุน 226 3.55 9,000 9,000 800 800 
   บริษทั เอ๊กซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จ ากดั วินิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง

เอกซ์เรย ์
100 4.09 4,520 4,520 613 613 

   บริษทั อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั สรรหาส่งเสริม พฒันา 
นวตักรรมและ
วิสาหกิจเร่ิมตน้ 

159 7.80 12,500 12,500 - - 

         รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด    26,551 26,551 1,413 1,413 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนทีวั่ดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 
   เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  145,464 156,501 3,339 2,997 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ   (ลา้นบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหว่างปี 

    2563 2562 2563 2562 

เงินลงทุนโดยบริษัทย่อย        
  ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด        
   บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 160 4.28 143,724 143,724 2,053 2,293 
   ผลสะสมของการปรับมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทนุ    (12,661) (13,689) - - 

     รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด    131,063 130,035 2,053 2,293 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหว่างปี 

    2563 2562 2563 2562 

      เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        
      บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา

สมุนไพร 
80 0.60 290 290 12 17 

      บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจมหาวิทยาลยั
รังสิต 

150 33.33 107,192 107,192 - 4,000 

      บริษทั เอเชีย แลบ๊บอราทอร่ี เซ็นเตอร์ จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป 5 8.00 400 400 - - 
      บริษทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์
157 5.10 8,000 8,000 - - 

      บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากดั แปรรูปสินคา้ OTOP และ
การท่องเท่ียว 

4 0.38 15 15 - - 

      บริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จ ากดั โรงพยาบาล 100 1.00 1,000 1,000 - - 
      บริษทั ยบีู (ไทยแลนด)์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์
8 11.00 879 879 - - 

      บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์แลป 10 10.00 1,000 1,000 - - 

    118,776 118,776 12 4,017 
      ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    5,271 (2,879) - - 
          รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด     124,047 115,897 12 4,017 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุ้น เงินลงทุน เงินปันผลรับในระหว่างปี 

    2563 2562 2563 2562 

      เงินลงทุนในหุ้นสามญั         

      บริษทั สมุนไพรพญาไท จ ากดั ช าระบญัชีแลว้ 220 63.64 - 42,889 - - 
      ผลสะสมของการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    - (9,493) - - 

          รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ     - 33,396 - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
   – สุทธิในงบการเงินรวม 

   
400,574 435,829 5,404 9,307 
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บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ ากดั 

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

บริษทั สมุนไพรพญาไท จ ากดั 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทั สมุนไพรพญาไท จ ากดั ไดช้ าระบญัชีและคืนเงินลงทุนให้แก่บริษทัย่อยแลว้เป็น
จ านวนเงิน 24 ลา้นบาท และผลสะสมของขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 9 ลา้นบาท 
ไดโ้อนเขา้ไปรับรู้ในก าไรสะสมแลว้  

13.2 เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
หุน้กู ้- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 45,000 30,000 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (13) - 
หุน้กู ้- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์- สุทธิ 44,987 30,000 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของ        

การถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ          
บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั ช าระบญัชีแลว้ 5 ลา้นบาท 30.00 30.00 870 871 1,500 1,500 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 15.26         
ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 25.11 25.11 186,380 181,480 69,952 69,952 

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 796 ลา้นบาท - 24.99 - 16,691,746 - 12,473,458 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ       71,452 12,544,910 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (637) - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ -สุทธิ       70,815 12,544,910 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยกลุ่มบริษทั     187,250 16,874,097   
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายเวชภณัฑ์ 120 ลา้นบาท 47.17 47.17 739,596 664,191   
บริษทั โนโวยีน เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 29.60) 

บริการถอดรหสัพนัธุกรรม
มนุษยท์ั้งจีโนม 

39 ลา้นบาท 29.60 - 11,700 -   

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. อยูร่ะหว่างช าระบญัชี 0.15 ลา้น เหรียญ
สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 

30.00 30.00 - -   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย    751,296 664,191   
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    938,546 17,538,288   
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14.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือโดยบริษัทฯ 

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2562 บริษทัฯ ได้ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 852,300 หุ้น เป็นจ านวนเงิน  115.6 ลา้นบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ในบริษทั 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.88 เป็นร้อยละ 24.99 ของทุนท่ีออกและ
เรียกช าระแลว้ของบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 

ในระหว่างปี 2563 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
จ ากดั (มหาชน) ลดลงเป็นร้อยละ 22.94 การลดสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าวท าให้บริษทัฯ ตอ้งปรับลดมูลค่า
เงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 64.57 ลา้นบาท โดยการลดส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ
ส่วนแบ่งองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมท่ีเคยรับรู้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ตามสัดส่วนท่ี
ถูกลดลง 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯวาระพิเศษคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมัติให้
บริษทัฯขายเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ทั้งหมด บริษทัฯ
ได้จ าหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมดในบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวนทั้ งส้ิน 
182,513,006 หุน้ คิดเป็นเงินประมาณ 18,774 ลา้นบาท  

บริษทัฯรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 1,169 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง) และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 5,040 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงิน
ไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง)  โดยไดร้วมการโอนกลบัส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมท่ี
อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จไปยงังบก าไรขาดทุนรวมจ านวน 60 ลา้นบาท 

บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  วาระพิเศษคร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมัติให้   
บริษทัฯ ขายเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) ท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ทั้งหมด จ านวน 
4,588,424 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38.24 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท 
โรงพยาบาลรามค าแหง  จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 2,800 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 12,847.59 ลา้นบาท  
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ซ่ึงจากการอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนคร้ังน้ี  ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาษีเงินได้
รอตดับัญชีในงบการเงินรวม (ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้) จ านวน 849 ลา้นบาท 
โดยจ านวน 727 ล้านบาทได้บันทึกในงบก าไรขาดทุน และจ านวน 122 ลา้นบาทได้บันทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี น้ีค  านวณจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมดงักล่าว ท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บรู้ตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวนทั้งส้ิน 4,244 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าว และบริษทัฯ ได้รับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุน
ดงักล่าว(สุทธิจากภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง)ในงบก าไรขาดทุนรวมและในงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการเป็นจ านวนเงิน 6,094 ลา้นบาท และ 9,000 ลา้นบาท ตามล าดบั  โดยก าไรจากการขายเงินลงทุนใน
งบก าไรขาดทุนรวม ไดร้วมการโอนกลบัส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมท่ีอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จจ านวน 491 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 

14.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือโดยบริษัทย่อย 

บริษทั โนโวยนี เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

ในปี 2563 บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเท็มส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทั ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วน
ร้อยละ 98.68  ไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นของบริษทั โนโวยนี เอ็นเฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 450,000 
หุ้น เป็นจ านวนเงิน  11.7 ล้านบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนท่ีเรียกช าระแล้วของ   
บริษทั โนโวยนี เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

   บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2562 บริษทั รอยลั บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 17.8 
ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินลงทุนส่วนท่ีบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงถือไวใ้นบริษทัดงักล่าว  ท าให้กลุ่มบริษทัถือ
หุ้นทางออ้มรวมกนัในบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั  (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.17 
ของทุนช าระแลว้ 
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14.3  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนใน             

บริษทัร่วมในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม 
ในระหว่างปี 

เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ        
บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั (1) (1) - - - - 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  - - - (489,208) - - 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั 4,900 231 - - - - 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 184,147 933,409 3,297 (10,750) 584,042 535,899 
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย       
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 83,902 88,807 - - - - 
บริษทั โนโวยีน เอน็เฮลท ์(ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - - - 

รวม 272,948 1,022,446 3,297 (499,958) 584,042 535,899 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงค านวณจากราคาปิดของหุ้นท่ีแสดงอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีมูลค่า 26.8 ลา้นบาท 
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 14.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั 
 

ทุนช าระแลว้ 
สินทรัพย ์
หมุนเวียน 

สินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียน 

หน้ีสิน 
หมุนเวียน 

หน้ีสิน 
ไม่หมุนเวียน 

 
รายไดร้วม 

 
ก าไร(ขาดทุน) 

ก าไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ                  
บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั 5 5 2.9 2.9 - - - - - - - - - - - - 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั  300 300 73.8 42.7 854.7 864.7 147.5 122.8 52.6 75.8 468.8 426.9 19.5 0.9 - - 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 730 - 11,736.4 - 14,444.6 - 2,639.1 - 3,276.8 - 18,718.3 - 3,760.3 - 3,706.6 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย                 
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั 
โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 

120 120 837.2 815.1 854.9 807.6 208.9 250.2 37.2 87.0 1,135.7 1,135.2 178.4 182.6 178.4 182.6 

บริษทั โนโวยีน เอน็เฮลท ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
39 
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38.9 

 
- 

 
- 
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Al Ghaith Bangkok Dusit 
Management Services LLC. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวนประมาณ 184.1 
ลา้นบาท (2562 : 933.4 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 67 (2562: ร้อยละ 91) ของส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมทั้งหมด โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งน้ี
ค านวณขึ้นจากงบการเงินซ่ึงผา่นการสอบทาน (2562: ตรวจสอบ) จากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมแลว้  
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุ้น เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหว่างปี 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,232 1,639,072 957,636 1,532,218 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.82 98.82 574,697 574,697 197,642 148,231 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.70 99.70 610,332 610,332 249,242 199,394 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,657 602,657 455,761 455,761 
บริษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จ ากดั  โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 84.00 84.00 101,868 101,868 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.27 97.27 708,993 708,993 599,166 599,166 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 240,000 160,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 45,000 60,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 59,854 49,878 
บริษทั วฒันเวช จ ากดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.72 99.72 450,788 450,788 125,650 107,700 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 91.45 91.45 935,355 935,355 68,589 68,589 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ 
ร้อยละ 74.02 ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 24.66) 

บริการตรวจวิเคราะห์
แลป 

   75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 55,518 66,622 

บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการตรวจวิเคราะห์
แลป 

   10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 154,375 66,500 

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 1,803,415 1,803,415 - - 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd ช าระบญัชีแลว้ 26,000 ลา้นเรียล - 70.00 - 154,062 - - 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. ยงัไม่ไดเ้ปิด

ด าเนินการ 
9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุ้น เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหว่างปี 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์้ง จ ากดั ให้บริการดา้นบญัชี 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 30,000 30,000 - 39,000 
บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) ประกนัสุขภาพ 250 ลา้นบาท 99.99 99.99 192,027 192,027 - - 
บริษทั รอยลับางกอก  เฮล็ธ์แคร์ จ ากดั การลงทุน  1,086 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,086,000 1,086,000 162,900 130,320 
บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั บริการดา้นเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
200 ลา้นบาท 100.00 100.00 200,000 200,000 - 140,000 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จ ากดั ยงัไมไ่ดเ้ปิดด าเนินงาน      70 ลา้นบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั บริการจดัฝึกอบรม 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) การลงทุน 1,108 ลา้นบาท 98.62 98.60 9,266,692 9,264,252 1,311,196 1,311,157 
บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,622,872 3,622,872 300,000 - 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.65 93.65 1,737,706 1,737,706 78,666 137,666 
บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.71 85.71 939,775 939,775 60,000 102,857 
บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,131 - 100,025 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัภยั จ ากดั นายหนา้ประกนั  20 ลา้นบาท 100.00 100.00 20,000 20,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั โรงพยาบาล  1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ ากดั โรงพยาบาล  800 ลา้นบาท 100.00 100.00 799,930 799,930 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั โรงพยาบาล 1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,500,000 - - 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา 42.86 ลา้นบาท 87.05 87.05 551,318 551,318 18,655 7,462 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุ้น เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหว่างปี 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้โดย
บริษทัฯ ร้อยละ 35.01 ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย    
ร้อยละ 29.02) 

โรงพยาบาล 193.8 ลา้นบาท 35.01 34.43 451,942 442,252 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000,000 1,000,000 - - 
BDMS Inter Pte. Ltd. อยูร่ะหว่างช าระบญัชี 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 6,721 6,721 - - 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 3.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 116,655 116,655 - - 
บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ ากดั  โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั โรงพยาบาล 3,655 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,655,000 3,655,000 219,300 182,750 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โรงพยาบาล 3,610 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,610,000 3,610,000 - - 
บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั การลงทุน 1,010 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,010,000 1,010,000 - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 88 88 - - 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุ้นทางออ้ม โดยบริษทั
ยอ่ยร้อยละ 12.75) 

บริการขนส่งทาง
อากาศยาน 

400 ลา้นบาท 87.25 87.25 350,858 350,858 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุ้น เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหว่างปี 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั โรงพยาบาล 1,300 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,300,000 1,300,000 78,000 91,000 
บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั บริหารทรัพยสิ์น 10 ลา้นบาท 100.00 100.00 10,000 10,000 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั ศูนยก์ารแพทย ์

ดา้นเวชศาสตร์ 
ชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สุขภาพ 

12,600 ลา้นบาท 100.00 100.00 12,600,000 9,600,000 - - 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั โรงแรม 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 100,000 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     58,002,481 54,644,253 5,437,150 5,756,296 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (4,838) (154,062)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     57,997,643 54,490,191   
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15.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษทัฯได้ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นจ านวนเงิน 9.7 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 64.03 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดไดอ้นุมติัให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 9,600 ล้านบาท เป็น 12,600 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 300 ล้านหุ้น              
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ไดอ้นุมติัให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 100 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ  ถือหุ้นประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ไดอ้นุมติัให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน จาก 600 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 40 ล้านหุ้น                  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี
บริษัทฯ  ถือหุ้นประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทั้ งหมด ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียน จาก 450 ลา้นบาท เป็น 1,010 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 56 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 
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15.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 

          ในระหวา่งปี 2563 บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนช าระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละของ
การถือหุ้นโดย 
กลุ่มบริษทั 

    
บริษทั ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร์ จ ากดั ลงทุนและพฒันาธุรกิจดา้นการแพทย ์ 100 95.76 
บริษทั เฮลท ์พลาซ่า จ ากดั พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 40 100.00 

15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

 ในการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันั้น มีบริษทัยอ่ย 5 แห่งท่ีมีส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัเม่ือพิจารณาจากอตัราร้อยละของการถือหุ้น เน่ืองจาก บริษทัฯ มีสัดส่วน
ความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในอตัราระหวา่งร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 70 

 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปซ่ึงเป็นยอดคงเหลือก่อนการตดัรายการระหว่างกนัของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัโดยพิจารณาจากสัดส่วนความเป็นเจา้ของท่ีบริษทัฯ มีในบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั 
 

ทุนช าระแลว้ 
สินทรัพย ์
หมุนเวียน 

สินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียน 

หน้ีสิน 
หมุนเวียน 

หน้ีสิน 
ไม่หมุนเวียน 

 
รายไดร้วม 

 
ก าไร(ขาดทุน) 

ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็น
เตอร์ จ ากดั (มหาชน)           

193.8 193.8 232.1 202.5 350.3 420.7  90.3 121.5 24.7 23.8 698.4 959.3 (9.0) 24.8 (9.0) 22.2 

S.R. Property Investment               
Co., Ltd. 

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 - - 

Siem Reap Land Investment    
Co., Ltd. 

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 - - 

Phnom Penh First Property  
Co., Ltd.  

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 - - 

บริษทั โรงพยาบาลเทพากร 
จ ากดั 

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. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

    (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 316,726 688,859 
ซ้ือเพิ่ม 2,134 2,134 
ก าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม 34,846 33,966 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 353,706 724,959 
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
(หมายเหต ุ4) 3,700 3,700 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 357,406 728,659 
ซ้ือเพิ่ม 5,418 5,418 
ก าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม 424 7,982 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 363,248 742,059 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยท่ีดินและอาคารให้เช่า  กลุ่มบริษัทแสดง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ส าหรับท่ีดินใชว้ิธี
คิดเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และส าหรับอาคารให้เช่าแสดงมูลค่าตามวิธีวิเคราะห์จาก
รายได ้(Income Approach) 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมส าหรับอาคารใหเ้ช่า สรุปไดด้งัน้ี 

  ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม 
เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐาน

เพิ่มขึ้น  งบการเงินรวม 
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

อตัราการใชพ้ื้นท่ี (ร้อยละ) 100 100 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มขึ้น 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 9.2 -11.2 10.2 -11.2 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร

เฮลิคอปเตอร์ 
และอุปกรณ์
การแพทย ์

อุปกรณ์
โครงสร้าง
เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ 
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 35,104,941 42,656,780 23,428,408 13,173,710 1,015,536 4,790,670 120,170,045 
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา 1,311,029 - - - - - 1,311,029 
ซ้ือเพิ่ม 274,932 1,486,702 2,322,109 1,640,562 82,607 2,381,864 8,188,776 
โอนเขา้ /(โอนออก) 19,608 2,806,297 151,897 1,212,776 17,868 (4,214,139) (5,693) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (57,558) (580,063) (218,422) (47,673) (523) (904,239) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (20,480) (65,184) (30,695) (42,221) (1,284) (970) (160,834) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 36,690,030 46,827,037 25,291,656 15,766,405 1,067,054 2,956,902 128,599,084 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) - - (13,432) (64,184) (13,000) - (90,616) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  36,690,030 46,827,037 25,278,224 15,702,221 1,054,054 2,956,902 128,508,468 
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา 3,273,896 - - - - - 3,273,896 
ซ้ือเพิ่ม 29,261 646,297 1,429,261 871,033 38,796 2,372,471 5,387,119 
โอนเขา้ /(โอนออก) 8,097 1,071,635 (2,274) 636,019 11,833 (1,704,144) 21,166 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (540) (283,340) (497,928) (257,268) (39,773) (7,428) (1,086,277) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,059) (4,084) (3,162) (2,125) (123) (448) (11,001) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 39,999,685 48,257,545 26,204,121 16,949,880 1,064,787 3,617,353 136,093,371 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 80,235 21,524,273 15,750,239 7,430,459 703,980 - 45,489,186 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 12,311 1,884,199 2,257,976 1,221,023 65,291 - 5,440,800 
โอนออก - (161) - (1,177) - - (1,338) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (46,758) (562,879) (215,318) (45,312) - (870,267) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17) (12,605) (18,038) (19,674) (788) - (51,122) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 92,529 23,348,948 17,427,298 8,415,313 723,171 - 50,007,259 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) - - (5,704) (33,516) (5,111) - (44,331) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  92,529 23,348,948 17,421,594 8,381,797 718,060 - 49,962,928 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 14,048 1,991,330 2,263,623 1,320,070 71,990 - 5,661,061 
โอนเขา้ /(โอนออก) 3,400 (4,888) (33,215) 53,245 4,174 - 22,716 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (151,490) (468,139) (247,659) (37,921) - (905,209) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7) (1,975) (3,187) (1,966) (101) - (7,236) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 109,970 25,181,925 19,180,676 9,505,487 756,202 - 54,734,260 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม (ต่อ) 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ           
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร

เฮลิคอปเตอร์ 
และอุปกรณ์
การแพทย ์

อุปกรณ์
โครงสร้าง
เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ 
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 5,476 115,510 10,071 1,373 1,471 - 133,901 

คา่เผื่อการดอ้ยค่า - - - - - 18,098 18,098 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,476 115,510 10,071 1,373 1,471 18,098 151,999 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - 4,970 - - - 4,970 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า  - (98,196) (10,071) (1,373) (1,471) - (111,111) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,476 17,314 4,970 - - 18,098 45,858 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 36,592,025 23,362,579 7,854,287 7,349,719 342,412 2,938,804 78,439,826 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 39,884,239 23,058,306 7,018,475 7,444,393 308,585 3,599,255 81,313,253 
 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       2563 2562 
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ    4,526 4,425 

เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ้่ายในการบริหาร    1,135 1,016 

รวม      5,661 5,441 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์
การแพทย ์

อุปกรณ์
โครงสร้าง
เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ 
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง รวม 
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 5,494,193 7,001,038 4,243,936 2,144,020 206,291 2,039,873 21,129,351 
ซ้ือเพิ่ม 46,403 456,393 502,969 519,014 22,400 227,877 1,775,056 
โอนเขา้ /(โอนออก) 9,918 1,074,124 7,809 645,786 - (1,732,847) 4,790 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (8,514) (95,300) (69,456) (23,482) - (196,752) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,550,514 8,523,041 4,659,414 3,239,364 205,209 534,903 22,712,445 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ4) - - - (1,450) - - (1,450) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  5,550,514 8,523,041 4,659,414 3,237,914 205,209 534,903 22,710,995 
ซ้ือเพิ่ม 1,050 107,745 308,962 166,559 2,916 350,438 937,670 
โอนเขา้ /(โอนออก) 293 12,837 200 14,457 - (26,661) 1,126 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (51,402) (72,610) (23,848) (13,705) (2) (161,567) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,551,857 8,592,221 4,895,966 3,395,082 194,420 858,678 23,488,224 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,749 3,641,221 3,047,758 1,140,678 157,505 - 7,988,911 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,797 307,410 394,053 267,050 10,799 - 981,109 
โอนเขา้ /(โอนออก) - (161) - 161 - - - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (8,514) (93,723) (69,379) (23,481) - (195,097) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,546 3,939,956 3,348,088 1,338,510 144,823 - 8,774,923 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ4) - - - (614) - - (614) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3,546 3,939,956 3,348,088 1,337,896 144,823 - 8,774,309 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2,768 331,416 406,929 309,603 12,963 - 1,063,679 
โอนเขา้ /(โอนออก) - (550) - 550 - - - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (51,149) (66,755) (22,240) (13,412) - (153,556) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,314 4,219,673 3,688,262 1,625,809 144,374 - 9,684,432 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 5,476 - - - - - 5,476 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - - - 18,098 18,098 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,476 - - - - 18,098 23,574 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,476 - - - - 18,098 23,574 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,541,492 4,583,085 1,311,326 1,900,854 60,386 516,805 13,913,948 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,540,067 4,372,548 1,207,704 1,769,273 50,046 840,580 13,780,218 

 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       2563 2562 
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ    863 795 
เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ้่ายในการบริหาร    201 186 

รวม      1,064 981 
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ในปี 2563 บริษัทย่อย 10 แห่งได้บันทึกผลการประเมินราคาท่ีดินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของท่ีดินประเมินใหม่ในงบการเงินรวมมีราคา
รวม 11,143.1 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากราคาตามบญัชีจ านวน 2,619.1 ลา้นบาท (สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินได้
รอตดับญัชีจ านวน 654.8 ลา้นบาท) และบริษทัย่อยไดบ้นัทึกส่วนเพิ่มขึ้นเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิน” ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 บริษัทย่อย 7 แห่งได้บันทึกผลการประเมินราคาท่ีดินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของท่ีดินประเมินใหม่ในงบการเงินรวมมีราคา
รวม 6,419.1 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากราคาตามบญัชีจ านวน 1,048.8 ลา้นบาท (สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ
ตดับัญชีจ านวน 262.2 ลา้นบาท) และบริษทัย่อยได้บันทึกส่วนเพิ่มขึ้นเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิน” ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได ้

หากกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 ตามวิธีราคาทุนจะเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ตามวิธีราคาทุน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 23,500,955 3,068,527 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 23,500,955 3,068,527 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือแพทย ์อุปกรณ์และยานพาหนะ
จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 25,963.4 ล้านบาท และเฉพาะกิจการ 4,778.5 ล้านบาท (2562: 22,654.0 ลา้นบาท และเฉพาะ
กิจการ 4,381.5 ลา้นบาท) 
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18. ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 - 10 ปี
เน่ืองจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 5 ปีขึ้นไปในการขยายงานให้เกิดประโยชน์
จากการรวมธุรกิจ 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโต    2.0 – 37.0 
อตัราคิดลดก่อนภาษี   6.8 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์เก่ียวการเติบโตของตลาด
อตัราการเพิ่มขึ้นของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ตลอดจน อตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้น
ถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้วา่ค่าความนิยมทั้งหมดไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และสิทธิทางการค้า ณ วนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,882,977 1,023,133 
ซ้ือเพ่ิม 387,948 156,361 
โอนเขา้/(ออก) 3,306 (4,789) 
ตดัจ าหน่าย (3,994) (17) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,928) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,266,309 1,174,688 
ซ้ือเพ่ิม 313,461 248,198 
โอนออก (21,853) (1,126) 
ตดัจ าหน่าย (21,679) (2,317) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (34) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,536,204 1,419,443 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,610,153 499,032 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 264,255 104,228 
โอนเขา้ 1,339 - 
ตดัจ าหน่าย (3,717) (16) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (339) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,871,691 603,244 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 295,128 126,163 
โอนออก (21,853) - 
ตดัจ าหน่าย (18,855) (53) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (103) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,126,008 729,354 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 50,000 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 50,000 - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 4,569 4,569 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 54,569 4,569 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,344,618 571,444 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,355,627 685,520 
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20. สินเช่ือระยะส้ัน 

20.1  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงินเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 23.8 ล้านบาท โดยเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ส าหรับวงเงินกูท่ี้เป็นสกุลเงินบาท และ LIBOR บวกอตัราคงท่ี
ส าหรับวงเงินกูท่ี้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ส่วนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ่ายดอกเบ้ียในอตัรา
คงท่ีและจ่ายดอกเบ้ียพร้อมเงินตน้เม่ือเงินกูร้ะยะสั้นครบก าหนดตามท่ีตกลงในสัญญา 

20.2  วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใช ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช ้มีดงัน้ี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกุลเงินบาท 2,231 ลา้นบาท 1,660 ลา้นบาท 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,582 20,064 97,918 126,787 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,064,046 3,554,812 311,971 450,797 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,154 5,504 68,988 60,540 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 699,107 1,594,779 112,036 538,941 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 672,154 815,019 218,894 204,255 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,450,043 5,990,178 809,807 1,381,320 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  4,700,907 
กูเ้พ่ิม 5,000,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหว่างปี (3,593,440) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,107,467 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (107,467) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,000,000 
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ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ระยะเวลาของสัญญา
เงินกู ้

วงเงิน การช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียต่อปี (%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

เร่ิม ส้ินสุด 2563 2562 2563 2562 

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

ทุก 6 เดือน อตัราคงที่ 3.3 9.3 107.5 300.9 

เม.ย. 2560 เม.ย. 2567 1,000 ลา้นบาท เมื่อสัญญาครบก าหนด อตัราคงที่ - - 1,000.0 1,000.0 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2564 3,000 ลา้นบาท เมื่อสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงที่ 
- - - 2,400.0 

ก.ย. 2560 ก.ย. 2564 3,000 ลา้นบาท เมื่อสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงที่ 

- 
 

- 
 

- 
 

1,000.0 
 

มิ.ย. 2563 มิ.ย. 2565 2,000 ลา้นบาท เมื่อสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงที ่

- 
 

- 
 

2,000.0 
 

- 
 

มิ.ย. 2563 มิ.ย. 2567 3,000 ลา้นบาท เมื่อสัญญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บวกอตัราคงที ่

- 
 

- 
 

3,000.0 
 

- 
 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.3 9.3 6,107.5 4,700.9  

 *ในเดือน มกราคม 2561 บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
โดยเปล่ียนเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  จ านวน 16.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท จ านวน 
515.8 ลา้นบาท ซ่ึงสัญญาดงักล่าวครบก าหนดแลว้ในเดือนมกราคม 2564 

 สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯได้ระบุข้อปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯต้องปฏิบัติตาม เช่น              
การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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23. สัญญาเช่า  

23.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 – 30 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์
การแพทย ์

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - - - - - - 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) 2,117,331 947,281 45,170 135,223 121,705 3,366,710 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,117,331 947,281 45,170 135,223 121,705 3,366,710 
เพ่ิมขึ้น 29,090 347,106 10,042 18,873 91,086 496,197 
เปลี่ยนแปลงสัญญา (21,058) (20,326) (3,218)         - (7,634) (52,236) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (127,943) (238,609) (24,299) (42,045) (62,968) (495,864) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,997,420 1,035,452 27,695 112,051 142,189 3,314,807 
  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์
การแพทย ์

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - - - - - - 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) 397,812 269,218 271,011 2,178 13,995 954,214 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 397,812 269,218 271,011 2,178 13,995 954,214 
เพ่ิมขึ้น - - - 1,411 64,443 65,854 

เปลี่ยนแปลงสัญญา 143 - - - (303) (160) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (22,111) (26,625) (90,072) (1,041) (17,253) (157,102) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 375,844 242,593 180,939 2,548 60,882 862,806 
 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563*   457 154 

*   ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้น าแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษทัไดน้ าส่วนลดค่าเช่าท่ีไดรั้บจาก
ผูใ้ห้เช่ามากลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วน
ของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 



  

 81 

ขอ้มูลรายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดังกล่าว ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีจดั
ประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงแสดงรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุ 16 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 หน้ีสินตามสัญญาเช่าประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม 
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562* 2563 2562* 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5,314,286 51,517 974,895 873 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (1,852,593) (4,128) (265,277) (25) 

รวม 3,461,693 47,389 709,618 848 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (319,831) (16,878) (126,883) (249) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,141,862 30,511 582,735 599 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เดิมแสดงเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และไดจ้ดัประเภทใหม่เป็น
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 39.3 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

23.2  กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าท่ียกเลิกไม่ได ้               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 99,723 73,625 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 103,089 58,767 

 รวม 202,812 132,392 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญาเช่าส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยมีอายุสัญญา 30 ปี ในระหว่างปี 2563 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 41 ลา้นบาท (2562: 48 ลา้นบาท)   
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24. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูแ้ละตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 19,591,489 19,588,046 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 2,361 3,443 
หกั: ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งปี (5,000,000) - 
ยอดคงเหลือส้ินปี 14,593,850 19,591,489 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (4,999,808) 
หุน้กู ้ 14,593,850 14,591,681 

ยอดคงคา้งของหุน้กูข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เลขท่ีหุ้นกู ้

ระยะเวลาของหุ้นกู ้
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

อตัรา
ดอกเบ้ียต่อ
ปี (%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

วนัท่ี
ออกจ าหน่าย 

วนัครบ
ก าหนด 2563 2562 

BDMS228A 6 ส.ค. 2555 6 ส.ค. 2565 500,000 500 4.50% 500 500 
BDMS228B 8 ส.ค. 2555 8 ส.ค. 2565 100,000 100 4.50% 100 100 
BDMS233A 14 มี.ค. 2556 14 มี.ค. 2566 4,000,000 4,000 4.63% 4,000 4,000 
BDMS205A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2563 2,000,000 2,000 4.19% - 2,000 
BDMS235A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2566 1,000,000 1,000 4.39% 1,000 1,000 
BDMS256A* 25 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2568 2,000,000 2,000 3.95% 2,000 2,000 
BDMS266A 24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2569 3,000,000 3,000 2.99% 3,000 3,000 
BDMS202A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2563 3,000,000 3,000 2.41% - 3,000 
BDMS222A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2565 2,500,000 2,500 2.97% 2,500 2,500 
BDMS242A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2567 1,500,000 1,500 3.46% 1,500 1,500 

*บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกู้ BDMS256A กับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง    โดยเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราคงท่ีต่อปี 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่าง 1,024.27 บาท ต่อหน่วย ถึง 1,098.11 บาท
ต่อหน่วย 

หุ้นกู้มีขอ้ปฏิบัติบางประการท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           
การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  
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25. หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 22) 7,206 - 7,206 - 

รวมหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  7,206 - 7,206 - 

26. ประมาณการหนีสิ้นโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 และ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่ง
หน่ึงไดมี้มติใหย้ติุการด าเนินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลโดยคิดค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ยใหแ้ก่สมาชิกท่ีได้
จ่ายค่าสมาชิกล่วงหนา้เป็นระยะเวลาตลอดชีพในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพนัธ์ 2560 ตามล าดบั 
เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายแลว้มี
ความเห็นวา่การด าเนินโครงการดงักล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามกฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการได ้ถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัย่อย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งให้ประกอบธุรกิจประกันภยั ซ่ึงมีผลให้สัญญาภายใต้
โครงการดงักล่าวถือเป็นการตอ้งหา้มตามกฎหมายและตกเป็นโมฆะ ทั้งน้ี ในการยติุโครงการ บริษทัฯ และ
บริษทัย่อยไดเ้สนอคืนเงินค่าสมาชิกพร้อมเงินค่าชดเชยให้แก่สมาชิกและเสนอสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ
การให้ส่วนลดร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพแก่สมาชิก โดยการปรับงบการเงินปี 2559 ไดถื้อ
ตามตวัเลขจ านวนเงินคืนและชดเชยให้แก่สมาชิกจากการยุติโครงการท่ีคาดว่าจะมีการจ่ายในปี 2560 โดยถือ
ว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัและเป็นเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ี
ตอ้งปรับปรุงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 หน้ีสินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษทัฯ มีจ านวนประมาณ 964 ลา้นบาท และ 820 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในระหว่างปี 2560 สมาชิกบางส่วน (ในงบการเงินรวม จ านวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 151 รายจาก 282 ราย) ไดต้กลงยอมรับขอ้เสนอดงักล่าวแลว้ แต่สมาชิกบางส่วนยงั
ไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาล
ตลอดชีพ ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินค่าสมาชิกท่ีตอ้งจ่ายคืนและเงินชดเชยท่ีอาจตอ้งจ่ายคืนให้กับอดีต
สมาชิกท่ียงัไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ มีจ านวนประมาณ 440 
ลา้นบาท และ 380 ลา้นบาทตามล าดบั 
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หลงัจากการยติุโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ  ไดมี้อดีตสมาชิกโครงการดงักล่าวบางส่วนยืน่ฟ้อง
บริษทัฯ และบริษทัย่อยต่อศาลจ านวนหลายคดี โดยขอให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยด าเนินการโครงการ
ดงักล่าวต่อไป และในบางคดีไดมี้การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   

ในการพิจารณาคดีบางส่วน ศาลไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีก่อนมีค าพิพากษา โดยมี
สาระส าคญัคือใหบ้ริษทัฯ ท าการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอตัราปกติแบบไม่มีส่วนลด และบางส่วนให้
สมาชิกใช้สิทธิตามโครงการฯ จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนโดย ศาลได้ให้อดีต
สมาชิกท่ีไดรั้บการคุม้ครองชัว่คราวตามค าสั่งศาลท าสัญญาประกนัต่อศาลว่าตกลงยินยอมรับผิดชดใชค้่า
รักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษทัฯ หากศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่า บริษทัฯ มีสิทธิยุติโครงการดงักล่าว  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิไดช้ าระค่ารักษาพยาบาลดงักล่าว
เป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน  

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้บาง
คดี (รวมทั้งคดีท่ีศาลไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวก่อนมีค าพิพากษาทุกคดี) โดยคดีในส่วนท่ีมีการยื่นฟ้อง
บริษทัฯนั้น ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาแยกออกไดเ้ป็น 3 แนวหลกัๆ คือ 1. ให้บริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลง
โครงการดงักล่าวต่อไป  และ 2. ให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป  และหากบริษทัฯ 
ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไปไดใ้ห้บริษทัฯจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นค าพิพากษาซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนท่ีบริษทัฯจ่ายให้แก่สมาชิกท่ีตอบรับขอ้เสนอของ
บริษทัฯโดยไม่ฟ้องคดี และ 3. ให้โจทก์คืนเงินค่าสมาชิกพร้อมค่าชดเชยซ่ึงไดท้ าขอ้ตกลงก่อนฟ้องคดีไว้
กบับริษทัฯ และให้บริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป โดยในค าพิพากษาของศาลแพ่งทั้ง
สามแนวในบางคดีศาลใหบ้ริษทัฯ ชดใชค้่ารักษาพยาบาลของโจทกท่ี์จ่ายไปจริงภายหลงัจากท่ีปิดโครงการ
จนถึงวนัก่อนมีค าพิพากษาดว้ย ในส่วนท่ีมีการฟ้องคดีบริษทัยอ่ย ศาลไดมี้ค าพิพากษาเป็น 3 แนวคือ 1. ให้
บริษทัย่อยจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นค าพิพากษาซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนท่ี
บริษทัย่อยจ่ายให้แก่สมาชิกท่ีตอบรับขอ้เสนอของบริษทัย่อยโดยไม่ฟ้องคดี   2. ให้บริษทัย่อยปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงโครงการของบริษทัย่อยต่อไป และให้บริษทัย่อยชดใช้ค่ารักษาพยาบาลของโจทก์ท่ีจ่ายไปจริง
ภายหลงัจากท่ีปิดโครงการจนถึงวนัก่อนมีค าพิพากษา และ 3. ให้โจทก์คืนเงินค่าสมาชิกพร้อมค่าชดเชยซ่ึง
ไดท้ าขอ้ตกลงก่อนฟ้องคดีไวก้บับริษทัย่อย และให้บริษทัย่อยปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป 
ทั้งน้ียงัมีคดีอีกจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่มีค  าพิพากษาและยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพ่ง 

ในระหว่างปี 2561 ถึง 2563 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกฟ้องคดีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
แลว้บางคดี  โดยพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้โดยให้บริษทัฯและบริษทัย่อยปฏิบติัตามขอ้ตกลง
โครงการดงักล่าวต่อไปและพิพากษายกฟ้องส่วนท่ีสมาชิกเรียกค่าสินไหมทดแทน  
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อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีความเห็นว่าจากขอ้เท็จจริงและบทบญัญติั
ของกฎหมาย สัญญาดังกล่าวเข้าลักษณะของสัญญาประกันภัยและการยุติโครงการดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินการท่ีชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายบริหารพิจารณาตามเหตุผลในความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยแลว้ จึงใชสิ้ทธิตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาของศาลแพ่ง เพื่อให้
ศาลสูงไดพ้ิจารณาและพิพากษาคดีใหเ้ป็นท่ียติุและเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการต่อไป    

ในไตรมาส 1 ปี  2563 ศาลฎีกาไดมี้ค าสั่งไม่อนุญาตให้บริษทัฯ ฎีกาในคดีท่ีอดีตสมาชิกฟ้องคดีบริษทัฯ 
บางคดี เป็นผลให้คดีดงักล่าวถึงท่ีสุด และเป็นไปตามท่ีศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาแลว้ว่า 
ขอ้ตกลงและการด าเนินโครงการฯ ไม่มีลกัษณะเป็นการประกนัภยั ให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของ
โครงการฯ ต่อไป ดว้ยเหตุดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดมี้หนังสือแจง้ต่อสมาชิกให้ทราบว่า บริษทัฯ มีเจตนาท่ี
จะปฏิบติัตามกฎหมายและตามค าพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสุด  และ จะเปิดด าเนินโครงการฯ ต่อไปอีกคร้ัง 
โดยเร่ิมเปิดด าเนินโครงการฯ ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 และให้สมาชิกท่ีได้ท าข้อตกลงยุติโครงการฯ    
ไปแลว้ สามารถแจง้ความประสงคข์อกลบัเขา้เป็นสมาชิกโครงการฯ ต่อไปได ้โดยตอ้งคืนเงินค่าสมาชิก
และเงินค่าชดเชยท่ีไดรั้บคืนไปทั้งจ านวนให้แก่บริษทัฯ และให้สมาชิกท่ีไดท้ าขอ้ตกลงยุติโครงการฯ ไป
แลว้ขอรับคืนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีไดช้ าระไปในระหว่างท่ียุติโครงการฯ  โดยมีอดีตสมาชิกไดก้ลบัเขา้
ร่วมโครงการฯแลว้บางส่วน 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดมี้หนงัสือแจง้ต่อสมาชิกให้ทราบว่าบริษทัย่อยจะเปิดด าเนินโครงการฯ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ได้มีค  าพิพากษาคดีของบริษทัใหญ่ โดยเร่ิมเปิด
และด าเนินโครงการฯ ต่อไปอีกคร้ังในวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 โดยใหส้มาชิกท่ีไดท้ าขอ้ตกลงยุติโครงการฯ 

ไปแลว้ สามารถแจง้ความประสงค์ขอกลบัเขา้เป็นสมาชิกโครงการฯ ต่อไปไดโ้ดยตอ้งคืนเงินค่าสมาชิก
และเงินค่าชดเชยท่ีไดรั้บคืนไปทั้งจ านวนให้แก่บริษทัย่อย และขอรับคืนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีสมาชิกได้
ช าระไปในระหวา่งท่ียติุโครงการฯและมีอดีตสมาชิกไดก้ลบัเขา้ร่วมโครงการฯของบริษทัยอ่ยแลว้บางส่วน 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงบันทึกประมาณการหน้ีสินโครงการให้การ
รักษาพยาบาลตลอดชีพตามค าพิพากษาของศาลแพ่ง เป็นจ านวนประมาณ 1,287 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ 
ประมาณ 1,117 ลา้นบาท) สุทธิจากจ านวนเงินท่ีจะรับคืนจากอดีตสมาชิก 
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27. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  

 จ านวนเงินประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินชดเชยพนกังาน ค่ารักษาพยาบาลหลงัเกษียณ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 3,555,927 2,282,761 457,230 183,902 117,496 115,407 4,130,653 2,582,070 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  313,117 230,066 17,471 5,173 7,828 8,216 338,416 243,455 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย   57,052 79,312 9,277 7,217 2,986 2,134 69,315 88,663 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 616,306 - - - - - 616,306 

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั         
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น 

 ประชากรศาสตร์ - - - (65,221) - - - (65,221) 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 456,405 - 327,340 35,850 7,659 35,850 791,404 
 ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - 9,296 - - - 9,296 

   ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี (155,804) (108,923) (18,560) (10,477) (4,975) (15,920) (179,339) (135,320) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส้ินปี 3,770,292 3,555,927 465,418 457,230 159,185 117,496 4,394,895 4,130,653 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินชดเชยพนกังาน 
ค่ารักษาพยาบาลหลงั

เกษียณ ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 801,952 536,343 457,230 183,902 59,707 53,882 1,318,889 774,127 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  62,037 55,774 17,471 5,173 4,949 5,060 84,457 66,007 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 11,468 15,733 9,277 7,217 1,277 1,185 22,022 24,135 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 130,573 - - - - -   130,573 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั         
  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น   
   ประชากรศาสตร์ - - - (65,221) - - - (65,221) 
  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 82,374 - 327,340    27,395 4,078 27,395 413,792 
  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - 9,296 - - - 9,296 

       การโอนยา้ยพนกังาน - 2,134 - - - - - 2,134 
       ผลประโยชน์จ่ายในระหวา่งปี (30,036) (20,979) (18,560) (10,477) (270) (4,498) (48,866) (35,954) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส้ินปี      845,421     801,952      465,418      457,230 93,058 59,707 1,403,897 1,318,889 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงานไม่มีการคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 นอ้ยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

     
การจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังาน 183.3  1,013.3  11,167.5  12,364.1  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นอ้ยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

     
การจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังาน 85.1  341.8  3,057.6  3,484.5  

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.19 - 2.52 1.19 - 2.52 1.19 - 2.52 1.19 - 2.52 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  5.0 5.0 5.0 5.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0 0.0 - 16.0 0.0 - 16.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (499.2) 619.7 (177.7) 235.0 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  543.3 (461.5) 97.5 (83.7) 
     
 เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (383.4) 457.9 (97.1) 112.3 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ  
20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทฯ มีประมาณการห น้ีสิน
ผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึ้น  616.3 ลา้นบาท (ส่วนของบริษทัฯเพิ่มขึ้น 130.6 ลา้นบาท) ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ 
ได้บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบ
ก าไรขาดทุนของปี 2562 แลว้ 

28. ทุนเรือนหุ้น 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้สามญัส าหรับปีสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ทุนจดทะเบียน 
ทุนออกจ าหน่าย 

และช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

 

จ านวนหุน้
สามญั (หุ้น) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนหุน้
สามญั (หุ้น) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ณ วนัท่ี 1  มกราคม 2562 17,582,235,672 1,758,223,567 15,668,956,048 1,566,895,605 
แปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั   - - 223,045,847 22,304,585 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 17,582,235,672 1,758,223,567 15,892,001,895 1,589,200,190 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 17,582,235,672 1,758,223,567 15,892,001,895 1,589,200,190 

 ในปี 2562 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯได้แปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั ได้จ านวน 223 ลา้นหุ้น  
ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนช าระแลว้เพิ่มขึ้นจาก 1,567 ลา้นบาท เป็น 1,589 ลา้นบาท 
และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่มขึ้นจ านวน 5,425 ลา้นบาท 
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29. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายปี 2562 

 เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

12 เมษายน 2562 2,977 0.19 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 

2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 3,973 0.25 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,950 0.44 

 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลประจ าปีและเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2562 และ
เดือนกนัยายน 2562 ตามล าดบั 

    เงินปันผลจ่ายปี 2563 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 4,768 0.30 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,768 0.30 

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ ไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผล              
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ิน 8,741 ลา้นบาท โดยในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.25 
บาท เป็นจ านวนเงินรวม 3,973 ลา้นบาท และในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 4,768 ลา้นบาท 

30. ส ารองตามกฎหมาย 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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31. รายได้ทางการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร 36,421 107,549 25,640 79,442 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้มื - - 181,507 244,904 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 2,680 2,532 - - 

รวม 39,101 110,081 207,147 324,346 

32. ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 724,120 926,848 775,618 1,048,755 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินจากสัญญาเช่า 146,805 1,910 30,259 15 

รวม 870,925 928,758 805,877 1,048,770 

33. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 16,896 20,704 2,882 3,832 
ค่าแพทย ์ 15,319 18,170 2,262 3,245 
ค่ายา เวชภณัฑแ์ละตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลอ่ืน 12,725 15,253 2,369 3,187 
ตน้ทุนขายสินคา้ 2,077 2,264 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,412 5,753 1,344 1,100 
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 546 876 184 319 
ค่าเช่าจ่าย 343 869 35 123 
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34. ภาษีเงินได้  

ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม                    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม                   

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2,623,054 4,761,260 1,175,638 2,628,555 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (19,114) 17,001 (1,273) 646 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 147,435 (904,803) 6,829 (51,285) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 2,751,375 3,873,458 1,181,194 2,577,916 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม                    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม                   

 2563 2562 2563 2562 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 
  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - 15,464 - 16,649 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,002 - 2,207 - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 122,303 - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (654,779) (262,206) - - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั       
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 145,564 - 70,758 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน (652,777) 21,125 2,207 87,407 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    
31 ธนัวาคม                   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    
31 ธนัวาคม                   

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 10,400,626 19,882,620 12,265,930 19,144,116 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ 
   อตัราภาษี 2,080,125 3,976,524 2,453,186 3,828,823 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล 
   ของปีก่อน (19,114) 17,001 (1,273) 646 
ภาษีท่ีค  านวณจากฐานรายได ้ 1,320 9,937 - - 
รายการท่ียงัไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีใน 
  ปีก่อนท่ีรับรู้ในระหว่างปี (71,061) - (71,061) - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (31,545) (44,187) - - 
เงินปันผลรับที่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี (1,081) (1,861) (1,204,493) (1,259,038) 
ผลขาดทนุทางภาษใีนปีปัจจบุนัท่ีไม่ได ้     
   รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 197,522 210,174 - - 
การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีซ่ึงยงัไม่ถูกรับรู้     
   ในปีก่อน (40,277) (40,314) - - 
ผลขาดทนุทางภาษียกมาท่ีไม่ไดใ้ช ้ 2,297 - - - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (54,590) (204,489) - - 
ผลต่างระหว่างก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน     
   ในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน 774,238 - - - 
ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 66,341 63,577 23,183 28,573 

ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (152,800) (112,904) (18,348) (21,088) 

รวม 760,105 (130,004) (1,199,658) (1,251,553) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 2,751,375 3,873,458 1,181,194 2,577,916 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 26.45% 19.48% 9.63% 13.47% 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 ธนัวาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
 ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 120,216 120,734 34,860 36,890 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ     
  ท่ีจะไดรั้บ - สินคา้คงเหลือ 8,983 14,682 74 49 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1,750 33,450 1,095 30,896 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคาร และอุปกรณ์ 7,586 5,679 5,485 4,571 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและส ารองหน้ีสินอ่ืน 290,585 428,043 244,792 220,912 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 878,979 826,131 280,779 263,778 

อื่นๆ 15,889 20,495 - - 

รวม 1,323,988 1,449,214 567,085 557,096 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 369,397 345,641 92,797 84,409 
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1,229 1,702 1,229 1,702 
ก าไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์
    เพื่อการลงทุน 28,926 30,119 85,607 85,898 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ี
วดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 11,303 14,935 15,466 17,673 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ ์ 30,145 - 30,145 - 

ส่วนเกินทุนของท่ีดินและอาคาร 4,114,496 3,481,904 520,986 520,986 

รวม 4,555,496 3,874,301 746,230 710,668 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (3,231,508) (2,425,087) (179,145) (153,572) 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 92,924 125,204 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,324,432) (2,550,291) (179,145) (153,572) 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (3,231,508) (2,425,087) (179,145) (153,572) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ านวน 4,501.0 ลา้นบาท (2562: 4,147.1 
ลา้นบาท) บริษทัยอ่ยบางแห่งไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชเ้น่ืองจากพิจารณาแลว้วา่ยงัมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะท าใหม้ัน่ใจว่าบริษทัยอ่ย
จะน าผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ได ้

        รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีของบริษทัย่อยท่ียงัไม่ไดใ้ช้
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 
31 ธนัวาคม 2563 - 431.7 
31 ธนัวาคม 2564 696.2 894.8 
31 ธนัวาคม 2565 1,045.2 1,045.3 
31 ธนัวาคม 2566 724.4 724.4 
31 ธนัวาคม 2567 1,050.9 1,050.9 
31 ธนัวาคม 2568 984.3 - 

 4,501.0 4,147.1 
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35.   ก าไรต่อหุ้น  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส าหรับปี (บาท) 7,214,235,804 15,517,170,358 11,084,735,962 16,566,199,745 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 15,892,001,895 15,742,832,572 15,892,001,895 15,742,832,572 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.45 0.99 0.70 1.05 

36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกว่า  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกว่า  

5 ปี 
ภาระผกูพนัตามสัญญา       
-  สัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร                2 - - - - - 
-  สัญญาเช่าอุปกรณ์ส านกังานและ 

    บริการอื่น 450 260 43 193 3 - 
-  สัญญาเพื่อจดัหาและซ่อมบ ารุง 

    เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 79 76 - 3 - - 
-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 1,039 1 - 293 - - 

รวม 1,570 337 43 489 3 - 

บริษทัฯ  

บริษทัฯ ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรม 
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2563 และไดต้่อสัญญาจนถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 2564 
โดยตกลงช าระค่าตอบแทนตามอตัราคงท่ีและอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่
จ านวนใดจะสูงกวา่ 
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บริษทัยอ่ย   

บริษัทย่อยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกับบริษัทแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิก         
เวชกรรมภายในอาคารก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 และไดต้่อสัญญาต่อไปอีก
จนถึงวนัท่ี 27 มกราคม 2567 โดยตกลงช าระค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้
จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุใน
สัญญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  

บริษัทย่อยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกับบริษัทแห่งหน่ึงเพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิก          
เวชกรรมภายในอาคารก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 โดยตกลงช าระค่าตอบแทนตาม
อัตราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ        
หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  

หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเหลืออยู่
เป็นจ านวน 486 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษัทฯ จ านวน 133 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการปฏิบติัตามสัญญา 

37. ส่วนงานด าเนินงาน 

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

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

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการภายใตเ้ขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานด าเนินงาน     
ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานด าเนินงาน
และส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนั้น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 
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 ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 

38.   สิทธิและประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสริมของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บการส่งเสริมในกิจการดงัต่อไปน้ี 

บริษัท ประเภทกจิการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ระยะเวลา
การได้การ
ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติ
บุคคล 

ปีท่ีกจิการ
ได้รับการ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  
(ปีท่ีเร่ิมต้น 

และ  
ปีท่ีส้ินสุด)  

บจก. เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) 

กิจการผลิตยาปราศจากเช้ือชนิดน ้าปริมาตรมาก 
(น ้าเกลือชนิดถุงน่ิม) 

8 ปี 2561 - 2569 

 
กิจการผลิตยาปราศจากเช้ือชนิดน ้าปริมาตรมาก 
(น ้าเกลือ)  

8 ปี 2560 - 2568 

  กิจการผลิตยาฉีดคุมก าเนิด  5 ปี 2558 - 2563 
 กิจการผลิตยาปราศจากเช้ือ ชนิดน ้าปริมาตรนอ้ย 

ประเภท 6.5 
5 ปี 2558 - 2563 

บจก. สหแพทยเ์ภสัช กิจการผลิตยาแผนปัจจุบนัส าหรับคนและสัตว ์
ประเภท 6.5 

8 ปี 2559 - 2567 

บจก. กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ 
เซอร์วิสเซส 

กิจการขนส่งทางอากาศประเภท 7.3.4 5 ปี 2560 - 2565 

บจก. เอน็ เฮลท ์พยาธิวิทยา การบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 7.14 8 ปี 2562 - 2570 
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กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนุมติั 
2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดิน และทุนหมุนเวียน ตามก าหนดระยะเวลาท่ี
แสดงในตาราง 

3. กรณีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนจะไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างนั้นไปหักออกจาก
ก าไรสุทธิท่ีไดเ้กิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดไม่เกิน 5 ปี 
นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนด 

4. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                  
ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

5. รายไดท่ี้ตอ้งน ามาค านวณก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการให้รวมถึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายผล
พลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต (ได้รับเฉพาะ บจก. สหแพทยเ์ภสัช และ    
บจก. เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) เท่านั้น) 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

           รายไดข้องกลุ่มบริษทัส าหรับปี 2563 และ 2562 จ าแนกตามรายไดส่้วนไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและ
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนแสดงไวด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน 
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 45,559 45,777 65,120,898 79,584,513 65,166,457 79,630,290 
รายไดจ้ากการจ าหน่าย
สินคา้ 885,885 1,487,418 2,021,735 1,604,934 2,907,620 3,092,352 

รายไดอ้ื่น 47,972 53,456 3,369,532 8,626,039 3,417,504 8,679,495 

รวมรายได ้ 979,416 1,586,651 70,512,165 89,815,486 71,491,581 91,402,137 
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39. เคร่ืองมือทางการเงิน 

   วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน 
เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัมีความ
เส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

39.1  ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน  เงินฝากสถาบนัทาง
การเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากความเส่ียงดา้น
เครดิต คือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีการค้า  

กลุ่มบริษทัควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดนโยบายการให้เครดิตท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงการ
พิจารณาก าหนดวงเงินเครดิตท่ีจะให้กบัลูกคา้หรือคู่สัญญา และวิเคราะห์  ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือ
คู่สัญญาและมีการติดตามหน้ีอย่างสม ่ าเสมอ กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการใหเ้ครดิตดงักล่าว   

การใหเ้ครดิตของกลุ่มบริษทัมีการกระจายตวัพอสมควร  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและ
มีอยูจ่  านวนมากราย  

เงินฝากและเคร่ืองมือทางการเงินอื่นกบัสถาบันการเงิน  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกับยอดคงเหลือของเงินฝากกับสถาบนัการเงิน และ
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน  โดยกลุ่มบริษทัควบคุมความสมดุลของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดย
พิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้
ว่า มีความเส่ียงด้านเครดิตของเงินฝากสถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินไม่สูงมากนักเน่ืองจาก
คู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตในประเทศ 

39.2  ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัจะบริหารความเส่ียงดงักล่าวตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่องบการเงิน 
โดยการท าตราสารอนุพนัธ์ ดงัน้ี 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และการกูย้ืม
หรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทัจะพิจารณาเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าวตามความเหมาะสม 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูย้ืมและหุ้นกู ้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจะพิจารณาเข้าท าสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ส าหรับการกูย้มืเพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าวตามความเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน          

1 ปี 1-5 ปี 
มากกว่า 

5 ปี 

ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,115 - - 18,518 33 19,666 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 7,192 7,192 
- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 4 - - 1 - 5 
- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 765 - - - 508 1,273 
- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20 25 - 158 400 603 
- เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - 939 939 
 1,904 25 - 18,677 9,072 29,678 
หนี้สินทางการเงิน       
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 4,450 4,450 
- เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 83 - - - - 83 
- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 7 - - - - 7 
- เงินกูย้ืมระยะยาว 107 1,000 - 5,000 - 6,107 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 320 1,072 2,070 - - 3,462 
- หุ้นกู ้ - 11,596 2,998 - - 14,594 
 517 13,668 5,068 5,000 4,450 28,703 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน          

1 ปี 1-5 ปี 
มากกว่า 

5 ปี 

ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มี                 
อตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 4,661 35 4,696 
- เงินลงทุนชัว่คราว 900 - - - - 900 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 8,850 8,850 
- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั - 6 - - 5 11 
- เงินลงทุน - - - - 18,004 18,004 
 900 6 - 4,661 26,894 32,461 
หนีสิ้นทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบญัชี - - - 24 - 24 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 5,990 5,990 
- เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66 - - - - 66 
- เงินกูย้ืมระยะยาว - 1,301 - 3,400 - 4,701 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 30 - - - 47 
- หุ้นกู ้ 5,000 9,595 4,996 - - 19,591 
 5,083 10,926 4,996 3,424 5,990 30,419 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน          

1 ปี 1-5 ปี 
มากกว่า 

5 ปี 

ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มี                 
อตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 17,328 5 17,333 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 944 944 
- เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - - 3,351 - 3,351 
- เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 360 157 315 - 855 
- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 158 145 303 
- เงินลงทุน - - - - 58,068 58,068 

 23 360 157 21,152 59,162 80,854 
หนี้สินทางการเงิน       
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 810 810 
- เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย - - - 11,296 - 11,296 
- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 7 - - - - 7 
- เงินกูย้ืมระยะยาว 107 1,000 - 5,000 - 6,107 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 127 119 464 - - 710 
- หุ้นกู ้ - 11,596 2,998 - - 14,594 

 241 12,715 3,462 16,296 810 33,524 

 



  

 103 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน          

1 ปี 1-5 ปี 
มากกว่า 

5 ปี 

ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มี                 
อตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,463 4 2,467 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 2,075 2,075 
- เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - - 2,910 - 2,910 
- เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 436 1,745 1,199 556 - 3,936 
- เงินลงทุน - - - - 67,192 67,192 

 436 1,745 1,199 5,929 69,271 78,580 
หนี้สินทางการเงิน       
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,381 1,381 
- เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัย่อย - - - 12,139 - 12,139 
- เงินกูย้ืมระยะยาว - 1,301 - 3,400 - 4,701 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 - - - - 1 
- หุ้นกู ้ 5,000 9,595 4,996 - - 19,591 

 5,001 10,896 4,996 15,539 1,381 37,813 

   การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดให้
ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
อตัราดอกเบ้ีย 
เพิ่มขึ้น 0.25% 

อตัราดอกเบ้ีย 
ลดลง 0.25% 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (12,500) 12,500 
   
   

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระใน
ระยะเวลา 12 เดือน ทั้งน้ีขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ดว้ย
ความระมดัระวงั 
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39.3  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัควบคุมดูแลความตอ้งการด้านสภาพคล่องเพื่อให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษทัจะมีเงินสดเพียงพอต่อ
ความตอ้งการในการด าเนินงาน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกูย้มืเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า และกลุ่มบริษทัมี
ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 4,450 - - 4,450 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั - 85 - - 85 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 248 6,273 - 6,521 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 462 1,501 3,351 5,314 
หุ้นกู ้ - 551 12,644 3,045 16,240 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 5,796 20,418 6,396 32,610 

   
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 810 - - 810 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 11,296 - - - 11,296 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 248 6,273 - 6,521 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 153 195 627 975 
หุ้นกู ้ - 551 12,644 3,045 16,240 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 11,296 1,762 19,112 3,672 35,842 
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40. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินและล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

   กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ตามท่ีเปิดเผยในนโยบายการบญัชีขอ้ 5.19   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
     
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
- เงินลงทุนในกองทุนรวม 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน)  - 508 

 
- 508 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ – สัญญา    
         แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  - 158 

 
- 158 

- เงินลงทุนในตราสารทุน 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 250 - 

 
151 401 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 38 325 363 
ท่ีดิน - 39,493 - 39,493 
     
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน      

- หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ – สัญญา 
          แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                  

  
- 

 
7 

 
- 

 
7 

     
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
หุน้กู ้ - 15,609 - 15,609 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 626 - 626 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 260 - - 260 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 38 316 354 
ท่ีดิน  - 36,220 - 36,220 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 26,829 - - 26,829 
     
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 142 - 142 

  สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - (21) - (21) 
 หุน้กู ้ - 20,592 - 20,592 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ – สัญญา 
  แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 158 

 
- 158 

- เงินลงทุนในตราสารทุน 
(วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 119 - 

 
26 145 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 304 438 742 
ท่ีดิน - 5,464 - 5,464 
 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
- หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ – สัญญาแลกเปล่ียน 
        เงินตราต่างประเทศ  - 7 

 
- 7 

     
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
หุน้กู ้     - 15,609  15,609 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 130 - - 130 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 304 421 725 
ท่ีดิน - 5,464 - 5,464 

 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 26,829 - - 26,829 

 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 142 - 142 

  สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - (21) - (21) 
 หุน้กู ้ - 20,592 - 20,592 
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 การกระทบยอดรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ าและมี
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -   - 
การจดัประเภทรายการจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 175,844 26,551 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

(หมายเหตุ 4) 
 

(2,880) 
 

- 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 172,964 26,551 
รับคืนทุนระหว่างปี   (22,366)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 150,598   26,551 

41. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.49:1.0 (2562: 0.53:1.0) และเฉพาะบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ทุนเท่ากบั 0.66:1.0 (2562: 0.80:1.0) 

42. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2564 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และ ก าไรของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
อตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 8,741 ลา้นบาท   

43. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 


