
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และงบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2557 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง   

หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆและไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ 

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้    

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด    

ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ  

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง   

การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก  

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและ     

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย    

และเฉพาะของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการจาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน   

 

 

 

 

วชิาติ โลเกศกระว ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 
 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2558  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 3,594,335,664   4,061,345,500   1,862,514,806      1,756,130,780   

เงินลงทุนชัว่คราว 6 1,877,618,065   120,375,963      1,583,291,938      12,978               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8, 9, 10 5,818,869,050   4,925,058,894   1,051,772,413      884,799,028      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                         -                         1,755,709,338      912,718,302      

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 9,100,000          5,979,333          -                            -                         

สินคา้คงเหลือ 11 1,110,813,412   918,672,840      98,629,263           100,923,649      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 268,528,550      197,598,728      22,939,305           21,580,198        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,679,264,741 10,229,031,258 6,374,857,063      3,676,164,935   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 6 -                         10,418,441        -                            -                         

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6, 7 29,525,658        20,683,895        14,000,000           14,000,000        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 14,225,109,812 13,092,169,493 9,079,738,113      9,035,363,113   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         36,506,027,892    27,529,788,589 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,006,683,252   500,695,841      664,246,284         282,378,259      

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                         -                         5,341,174,983      5,733,377,121   

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 15 265,450,433      260,698,513      519,109,433         514,357,513      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 46,501,842,516 38,874,981,340 7,386,789,781      6,934,566,575   

ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน 17 297,307,543      602,007,543      296,981,200         601,681,200      

ค่าความนิยม 13 15,999,933,687 10,944,814,666 -                            -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 861,366,689      654,920,311      310,489,847         291,522,819      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สิทธิการเช่า 10, 19 968,606,961      967,951,181      379,561,562         396,459,238      

อ่ืนๆ 10 392,763,825      240,642,204      46,320,418           22,975,502        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 80,548,590,376 66,169,983,428 60,544,439,513    51,356,469,929 
รวมสินทรัพย์ 93,227,855,117 76,399,014,686 66,919,296,576    55,032,634,864 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 20 21,850,446        18,941,531        -                            -                         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10, 21 4,408,232,621   4,020,697,449   927,757,614         986,902,792      

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 1,562,367,640   999,876,448      1,537,680,800      928,639,200      

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 23 59,337,586        84,092,301        10,717,752           11,109,263        

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 2,499,842,503   2,969,455,061   2,499,842,503      2,969,455,061   

เงินกูย้ืมระยะสั้น 88,700,000        -                         -                            -                         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                         -                         4,703,038,618      2,926,436,769   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 631,985,257      473,257,464      82,257,572           34,281,001        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,793,652,748   2,483,366,669   592,525,182         533,890,576      

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 307,562,934      265,673,232      104,650,389         93,711,022        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10, 13 505,208,530      445,956,622      139,230,005         187,282,857      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 12,878,740,265 11,761,316,777 10,597,700,435    8,671,708,541   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 9,341,602,676   7,563,647,555   9,306,925,600      7,326,342,400   

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 101,402,802      75,332,355        15,404,412           18,368,151        

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 8,592,143,587   11,089,780,476 8,592,143,587      11,089,780,476 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 25 9,345,724,643   -                         9,345,724,643      -                         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 26 1,354,975,802   1,202,043,962   245,985,250         238,374,454      

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน 666,508,527      574,534,440      159,154,452         157,796,999      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 31 1,843,793,861   1,393,591,718   231,950,440         146,832,381      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10, 13 148,704,083      95,162,621        54,733,977           76,170,563        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 31,394,855,981 21,994,093,127 27,952,022,361    19,053,665,424 

รวมหนีสิ้น 44,273,596,246 33,755,409,904 38,549,722,796    27,725,373,965 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 27 

   ทุนจดทะเบียน  

หุน้สามญั 16,497,868,714 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 
(31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 1,700,004,771 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,649,786,871   1,700,004,771   1,649,786,871      1,700,004,771   

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

หุน้สามญั 15,490,956,540 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 

(31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 1,549,095,654 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,549,095,654   1,549,095,654   1,549,095,654      1,549,095,654   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20,481,530,880 20,481,530,880 20,418,606,952    20,418,606,952 

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305,000,325      305,000,325      -                            -                         

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 29 170,000,477      170,000,477      170,000,477         170,000,477      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,059,104,916 18,686,664,352 4,698,257,167      4,449,793,336   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,215,093,947   (511,721,450)     1,533,613,530      719,764,480      

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 46,779,826,199 40,680,570,238 28,369,573,780    27,307,260,899 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,174,432,672   1,963,034,544   -                            -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 48,954,258,871 42,643,604,782 28,369,573,780    27,307,260,899 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 93,227,855,117 76,399,014,686 66,919,296,576    55,032,634,864 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้ 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 10 54,341,350,192   49,169,881,061 11,753,349,210 10,931,549,695 

รายไดอ่ื้น 10

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 1,712,248,291     1,445,554,308   47,590,019        51,811,022        

ดอกเบ้ียรับและกาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 77,200,806          62,658,608        319,656,946      284,309,372      

เงินปันผลรับ 12, 13, 14 214,523,164        37,340,164        2,380,502,301   3,236,109,954   

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -                           148,065,504      -                          -                          

อ่ืน ๆ 629,243,443        543,024,286      793,054,096      739,363,376      

รวมรายไดอ่ื้น 2,633,215,704     2,236,642,870   3,540,803,362   4,311,593,724   

รวมรายได้ 56,974,565,896   51,406,523,931 15,294,152,572 15,243,143,419 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 10 36,472,643,489   32,976,969,438 7,268,947,724   6,934,727,928   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10 11,257,252,160   10,548,666,175 3,505,354,016   3,393,188,999   

รวมค่าใช้จ่าย 47,729,895,649   43,525,635,613 10,774,301,740 10,327,916,927 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 9,244,670,247     7,880,888,318   4,519,850,832   4,915,226,492   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,067,570,476     988,095,823      -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 10,312,240,723   8,868,984,141   4,519,850,832   4,915,226,492   

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 10 (972,232,771)       (957,027,814)     (1,034,304,851)  (1,013,938,994)  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 9,340,007,952     7,911,956,327   3,485,545,981   3,901,287,498   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (1,670,926,369)    (1,391,978,345)  (216,106,562)     (119,658,205)     

กาํไรสําหรับปี 7,669,081,583     6,519,977,982   3,269,439,419   3,781,629,293   

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,393,522,539     6,261,464,863   3,269,439,419   3,781,629,293   

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 275,559,044        258,513,119      

7,669,081,583     6,519,977,982   

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 32 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.48 0.40 0.21 0.24

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 15,490,956,540   15,463,058,020 15,490,956,540 15,463,058,020 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กาํไรสําหรับปี 7,669,081,583     6,519,977,982   3,269,439,419   3,781,629,293   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 14 289,809,996        (34,620,089)       305,494,421      (34,831,065)       

ผลกาํไรจากการประมาณการตาม

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                           45,731,961        -                          -                          

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 17,861,679          79,428,968        -                          -                          

โอนกลบัส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน (77,172,820)         (30,498,400)       (77,172,820)       (38,940,298)       

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินไปยงักาํไรสะสมจากการจาํหน่าย

   ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน 77,172,820          -                          77,172,820        13,671,410        

ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดิน 16 703,497,120        -                          -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม 282,804,795        (88,958,202)       -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี 1,293,973,590     (28,915,762)       305,494,421      (60,099,953)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 8,963,055,173     6,491,062,220   3,574,933,840   3,721,529,340   

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,660,576,551     6,231,979,951   3,574,933,840   3,721,529,340   

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 302,478,622        259,082,269      

8,963,055,173     6,491,062,220   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,340,007,952     7,911,956,327   3,485,545,981   3,901,287,498   

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,704,802,644     3,244,247,247   709,023,331      671,522,651      

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 47,464,288          46,212,437        4,363,172           282,512              

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 128,233,231        238,534,018      54,217,765        106,980,684      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                           393,071              58,967,211        95,095,189        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 94,960,933          18,889,707        14,018,081        -                          

สาํรอง(โอนกลบั)สินคา้เส่ือมสภาพ 55,966                  (998,172)            (455,083)            (1,340,629)         

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (437,246,815)       (465,196,530)     (139,795,921)     (180,127,891)     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,067,570,476)    (988,095,823)     -                          -                          

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -                           (148,065,504)     -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพตดัจาํหน่าย 11,051,627          3,759,374           11,051,627        3,759,374           

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และ

   ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน (108,751,484)       44,185,109        (95,241,103)       (51,821,248)       

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,500,000)           (5,650,000)         (2,500,000)         (23,719,000)       

ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                           -                          -                          267,300              

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 17,753,400          -                          28,232,239        (42,797,157)       

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 162,786,112        170,455,972      29,869,194        29,005,709        

ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน 14,290,881          25,808,125        6,037,033           7,636,207           

รายไดด้อกเบ้ียรับ (77,200,806)         (62,658,608)       (319,656,946)     (284,309,372)     

รายไดเ้งินปันผลรับ (214,523,164)       (37,340,164)       (2,380,502,301)  (3,236,109,954)  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 972,232,771        957,027,814      1,034,304,851   1,013,938,994   

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 12,585,847,060   10,953,464,400 2,497,479,131   2,009,550,867   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

9
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (860,078,560)       (630,306,305)     (232,969,272)     (19,068,127)       

สินคา้คงเหลือ (79,977,627)         (38,755,146)       2,749,469           (8,315,772)         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (69,819,006)         (33,786,832)       (1,359,108)         (2,032,228)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,521,773          41,752,388        (23,641,168)       1,081,690           

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 402,306,352        41,819,197        26,599,706        (19,219,869)       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 252,507,149        160,513,673      69,633,075        7,122,802           

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 571,110,604        430,606,386      152,092,743      153,837,765      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (11,682,730)         38,455,328        (48,052,853)       77,731,826        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (60,035,476)         (44,743,838)       (22,258,398)       (3,155,506)         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,461,112)         33,872,899        (21,436,583)       (6,608,665)         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 12,740,238,427   10,952,892,150 2,398,836,742   2,190,924,783   

ดอกเบ้ียรับ 84,277,189          55,909,755        331,435,069      273,702,572      

จ่ายดอกเบ้ีย (908,310,983) (904,758,643) (977,855,954)     (968,787,432)     

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 11,786,111          11,472,013        -                          -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (1,551,935,419)    (1,588,516,843)  (161,506,078)     (154,679,598)     

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 10,376,055,325   8,526,998,432   1,590,909,779   1,341,160,325   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

10                  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มข้ึน) (1,757,242,102)    234,094,815      (1,583,278,960)  (2,769)                

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) (8,841,763)           26,695,070        -                          (14,000,000)       

เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงินลดลง (เพิ่มข้ึน) 10,418,441          (10,418,441)       -                          -                          

เงินปันผลรับ 609,954,463        479,035,232      2,380,502,301   3,243,907,554   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           4,450                  -                          4,450                  

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากชาํระบญัชี -                           -                          -                          732,000              

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน (7,449,927,544)    (380,523,177)     (8,604,684,513)  (2,558,428,362)  

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                           821,028              -                          821,028              

เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (187,250)              (7,600,278)         (187,250)            (7,600,278)         

เงินสดรับสุทธิจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 44,794,515          17,202,857        9,426,827           153,759,119      

เงินสดรับสุทธิจากการขายท่ีดินและอาคารท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน 399,157,000        -                          399,157,000      52,133,497        

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (7,797,938,001)    (7,344,224,009)  (1,165,041,195)  (1,275,006,273)  

เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (19,453,037)         (426,710,772)     -                          (311,870,772)     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                          (842,991,036)     (705,619,516)     

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                          (997,090,150)     (1,003,918,500)  

รับชาํระเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                          889,898,368      638,318,600      

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (186,540,669)       (207,292,837)     (72,158,558)       (137,848,552)     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (16,155,805,947)  (7,618,916,062)  (9,586,447,166)  (1,924,618,774)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11                  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 17,500,000          -                          -                          -                          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (53,762,425)         -                          1,776,601,849   129,812,221      

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 5,303,020,895     4,600,000,000   5,300,000,000   4,600,000,000   

เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน (5,546,702,887)    (5,808,766,861)  (5,300,000,000)  (5,800,000,000)  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,644,510,600     -                          3,644,510,600   -                          

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,523,186,031)    (980,091,623)     (1,072,639,200)  (820,198,400)     

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน (102,291,765)       (113,668,086)     (13,492,531)       (9,739,646)         

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                           6,991,621,900   -                          6,991,621,900   

เงินสดจ่ายชาํระไถ่ถอนหุน้กู้ (2,970,000,000)    (2,000,000,000)  (2,970,000,000)  (2,000,000,000)  

เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 9,835,089,103     -                          9,835,089,103   -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้เพิ่มทุน -                           -                          -                          462,670,007      

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (75,640,602)         (269,760,322)     -                          -                          

เงินปันผลจ่าย (3,098,148,408)    (2,781,671,189)  (3,098,148,408)  (2,781,671,189)  

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (117,647,694)       (73,976,301)       -                          -                          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 5,312,740,786     (436,312,482)     8,101,921,413   772,494,893      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (467,009,836)       471,769,888      106,384,026      189,036,444      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 4,061,345,500     3,589,575,612   1,756,130,780   1,567,094,336   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 3,594,335,664     4,061,345,500   1,862,514,806   1,756,130,780   

ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 69,498,570          83,922,862        8,980,891           20,595,814        

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (ลดลง) (196,929,144)       25,741,169        (31,132,167)       (21,090,705)       

เจา้หน้ีค่าซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนลดลง -                           (1,516,975)         -                          (1,516,975)         

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 14,299,604          159,762,669      (22,043,314)       23,409,404        

เงินปันผลคา้งรับ 9,100,000            5,979,333           -                          -                          

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการออกหุน้ทุน -                           462,670,007      -                          -                          

แปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                          474,897,000      -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

12                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง

จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุ้นกู้ ส่วนเกินมลูค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

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

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ปรับโครงสร้าง สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบ มลูค่าตามบญัชีของ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผือ่ขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ที่เป็นทุน บริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 1,545,458,883    20,022,497,644  305,000,325       170,000,477       15,158,377,702  3,898,606           2,070,359,709    (144,466,313)      210,651,898       -                         (2,488,452,171)   (348,008,271)      36,853,326,760  1,533,634,767    38,386,961,527  

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 3,636,771           459,033,236       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         462,670,007       -                         462,670,007       

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         6,261,464,863    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         6,261,464,863    258,513,119       6,519,977,982    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         48,492,976         (34,623,403)        (30,498,400)        76,102,117         (88,958,202)        -                         -                         (77,977,888)        (29,484,912)        569,150              (28,915,762)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         6,309,957,839    (34,623,403)        (30,498,400)        76,102,117         (88,958,202)        -                         -                         (77,977,888)        6,231,979,951    259,082,269       6,491,062,220    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                         -                         -                         -                         (2,781,671,189)   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (2,781,671,189)   -                         (2,781,671,189)   

ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (7,761,611)          -                         -                         (7,761,611)          (7,761,611)          -                         (7,761,611)          

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (77,973,680)        (77,973,680)        (77,973,680)        244,293,809       166,320,129       

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (73,976,301)        (73,976,301)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 1,549,095,654    20,481,530,880  305,000,325       170,000,477       18,686,664,352  (30,724,797)        2,039,861,309    (68,364,196)        113,932,085       -                         (2,566,425,851)   (511,721,450)      40,680,570,238  1,963,034,544    42,643,604,782  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง

จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุ้นกู้ ส่วนเกินมลูค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

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

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ปรับโครงสร้าง สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบ มลูค่าตามบญัชีของ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผือ่ขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ที่เป็นทุน บริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 1,549,095,654    20,481,530,880  305,000,325       170,000,477       18,686,664,352  (30,724,797)        2,039,861,309    (68,364,196)        113,932,085       -                         (2,566,425,851)   (511,721,450)      40,680,570,238  1,963,034,544    42,643,604,782  

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         7,393,522,539    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         7,393,522,539    275,559,044       7,669,081,583    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         77,066,433         289,806,430       599,617,462       17,652,505         282,911,182       -                         -                         1,189,987,579    1,267,054,012    26,919,578         1,293,973,590    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         7,470,588,972    289,806,430       599,617,462       17,652,505         282,911,182       -                         -                         1,189,987,579    8,660,576,551    302,478,622       8,963,055,173    

ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 

   (หมายเหตุ 25) -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         585,527,449       -                         585,527,449       585,527,449       -                         585,527,449       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                         -                         -                         -                         (3,098,148,408)   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,098,148,408)   -                         (3,098,148,408)   

ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (7,783,870)          -                         -                         (7,783,870)          (7,783,870)          -                         (7,783,870)          

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (6,008,920)          -                         (34,906,841)        (40,915,761)        (40,915,761)        26,567,200         (14,348,561)        

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (117,647,694)      (117,647,694)      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 1,549,095,654    20,481,530,880  305,000,325       170,000,477       23,059,104,916  259,081,633       2,639,478,771    (50,711,691)        383,050,477       585,527,449       (2,601,332,692)   1,215,093,947    46,779,826,199  2,174,432,672    48,954,258,871  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม ส่วนเกินทุน หุ้นกู้

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ - จากการวดั ส่วนเกินทุน แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรอง มลูค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ที่ดิน ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 1,545,458,883    19,959,573,716  170,000,477       3,436,163,822    3,561,343           789,974,500       -                         793,535,843       25,904,732,741  

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 3,636,771           459,033,236       -                         -                         -                         -                         -                         -                         462,670,007       

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         3,781,629,293    -                         -                         -                         -                         3,781,629,293    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                         -                         13,671,410         (34,831,065)        (38,940,298)        -                         (73,771,363)        (60,099,953)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         3,795,300,703    (34,831,065)        (38,940,298)        -                         (73,771,363)        3,721,529,340    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                         -                         -                         (2,781,671,189)   -                         -                         -                         -                         (2,781,671,189)   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 1,549,095,654    20,418,606,952  170,000,477       4,449,793,336    (31,269,722)        751,034,202       -                         719,764,480       27,307,260,899  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 1,549,095,654    20,418,606,952  170,000,477       4,449,793,336    (31,269,722)        751,034,202       -                         719,764,480       27,307,260,899  

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         3,269,439,419    -                         -                         -                         -                         3,269,439,419    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                         -                         77,172,820         305,494,421       (77,172,820)        -                         228,321,601       305,494,421       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         3,346,612,239    305,494,421       (77,172,820)        -                         228,321,601       3,574,933,840    

ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน (หมายเหตุ 25) -                         -                         -                         -                         -                         -                         585,527,449       585,527,449       585,527,449       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                         -                         -                         (3,098,148,408)   -                         -                         -                         -                         (3,098,148,408)   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 1,549,095,654    20,418,606,952  170,000,477       4,698,257,167    274,224,699       673,861,382       585,527,449       1,533,613,530    28,369,573,780  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย และ
มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนเลขท่ี 2      
ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี        
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 

  2557 2556 
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ    
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 95.76 95.76 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 98.80 98.79 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 99.69 99.69 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 91.48 91.48 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล 84.00 84.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 97.27 97.27 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 99.76 99.76 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 99.69 99.69 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 91.36 90.94 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 
  2557 2556 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)    
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 
(ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 74.02 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 24.66) 

เซ็นทรัลแลป 74.02 74.02 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป 95.00 95.00 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 80.00 80.00 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 100.00 100.00 
Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 70.00 70.00 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จาํกดั  ใหบ้ริการดา้นบญัชี 100.00 100.00 
บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)  ประกนัสุขภาพ 99.97 99.94 
บริษทั รอยลับางกอก เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั การลงทุน 100.00 100.00 
บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จาํกดั บริการจดัฝึกอบรม 100.00 100.00 
บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) การลงทุน 98.52 98.43 
บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั โรงพยาบาล 93.61 93.45 
บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั โรงพยาบาล 85.71 85.71 
บริษทั ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 99.76 99.76 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวิต 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 86.89 86.89 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  (ถือหุน้โดย
บริษทัฯร้อยละ 29.01 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 
29.02) 

โรงพยาบาล 29.01 26.33 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
BDMS Inter Pte. Ltd. การลงทุน  100.00 100.00 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 100.00 100.00 
บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 - 
บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จาํกดั การลงทุน 100.00 - 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัยอ่ย (ร้อยละ) 

  2557 2556 
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย    
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป 25.97 25.97 
บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั โรงพยาบาล 69.75 69.75 
บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอส อี จาํกดั 
 

ใหบ้ริการจดัการและ

บริหารทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวขอ้งในธุรกิจ

รักษาพยาบาล  

96.03 96.03 

บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั 
 

ภตัตาคารและจาํหน่าย

อาหารเพ่ือสุขภาพและ

บริหารจดัการอาคารและ

สถานท่ีและการลงทุน 

100.00 100.00 

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ เฮล็ธแคร์ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

ภตัตาคารและประกอบ   
อาหารสุขภาพและบริหาร

จดัการอาคารและสถานท่ี 

74.00 74.00 

บริษทั เอสวโีฮลด้ิง จาํกดั การลงทุน 100.00 100.00 
บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อาํนวยเภสัช) จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัยา

รักษาโรคและวสัดุ

ทางการแพทย ์

100.00 100.00 

บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)   โรงพยาบาล 29.02 29.02 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั โรงพยาบาล 99.16 99.16 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั โรงพยาบาล 98.23 98.22 
บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 74.22 74.07 
N Health Cambodia Co., Ltd. เซ็นทรัลแลป 100.00 - 
บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จาํกดั โรงพยาบาล 44.53 - 
บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จาํกดั จาํหน่ายยาและเวชภณัฑ ์ 100.00 - 
บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวทิยา จาํกดั เซ็นทรัลแลป 95.00 - 
Samitivej International Co., Ltd คลินิก 80.00 - 
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บริษทัยอ่ยทุกบริษทัจดัตั้งในประเทศไทยทั้งหมดยกเวน้ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd., 
Angkor Pisith Co., Ltd., Phnom Penh Medical Services Co., Ltd., Royal Rattanak Medical Services Co., 
Ltd. และ N Health Cambodia Co., Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกมัพชูา และ BDMS Inter Pte. Ltd. และ 
N Health Asia Pte. Ltd. จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ Samitivej International Co., Ltd จดทะเบียน
ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง)    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก             
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ)    ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 ช) ในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม (ซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย) 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซ่ึงตํ่ ากว่าราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือได้แสดงไว้ใน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกินของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยซ่ึงเกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติมในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

บริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือ” และในกรณีท่ีผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงสูงกว่าราคาทุน 
ท่ีจ่ายซ้ือไดแ้สดงไวใ้นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้ัวขอ้ 
“ส่วนตํ่ากว่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงเกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติมในราคาท่ี
ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือ” 

2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือ

ปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการ

กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผู ้
ลงทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตน
สามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมี
สัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ี
ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมใน

กิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า

ยุติธรรม  กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใชว้ิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

 รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค่้ารักษาพยาบาล ค่าหอ้งพกั ค่ายา 
โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจาํหน่ายแลว้ 

 รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าและอาหาร 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และอาหารรับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของ

สินคา้ไดโ้อนให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้และอาหารท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้  

รายได้ค่าบัตรสมาชิก 

รายไดค่้าบตัรสมาชิก คือ เงินรับจากการขายบตัรสมาชิกซ่ึงบนัทึกเร่ิมแรกเป็นรายไดร้อตดับญัชี และทยอย
ตดับญัชีเป็นรายไดภ้ายในอายสุมาชิก ส่วนเงินรับล่วงหนา้ค่ารักษาพยาบาลจากสมาชิกบตัรโครงการชีวีมี
สุข (Life Privilege membership program) กาํหนดตดับญัชีเป็นรายไดภ้ายในระยะเวลา 10 ปี 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี               
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใด
จะตํ่ากว่า ซ่ึงมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วย

ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน              
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํ
การสุดทา้ยของปี 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการ

ทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคา

ท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคา
ตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

-   บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ี เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ใน                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้
ราคาท่ีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

-   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิน”  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 30 ปี 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง  5 - 50 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเคร่ืองจกัร  3 - 10  ปี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน  3 - 15  ปี 
ยานพาหนะ  5 - 8  ปี 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีคาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดั

รายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

        ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอด

อายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  5 - 10 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
เช่น เคร่ืองหมายการคา้ แต่จะใชว้ิธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและใน
ระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมี
อายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

4.10 ค่าความนิยม/การรวมธุรกจิ  

   บริษทัฯบนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทัฯ (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือ
ธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจาํนวนของ       
ส่วนของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มี
อาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตาม
สดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น  

    บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือไดรั้บ
บริการ  
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บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม
ทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หาก
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ไดใ้นอนาคต 

4.11  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

   สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า 

4.13 สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียง และกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้ห้เช่าไดจ้ดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไร
ขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ

ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะ
ได้รับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการ

ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย  ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการ
สามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้าย
มีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้

ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี 
ท่ีดิน ซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น

งวดก่อน ๆ  

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่า
มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.15  สิทธิการเช่า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.16 เงินตราต่างประเทศ 

   บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน   
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

   กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.17 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพแสดงองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและส่วนท่ีเป็นของเจา้ของแยกจากกนัในงบแสดงฐานะ

การเงิน บริษทัฯไดแ้ยกแสดงองคป์ระกอบดงักล่าว โดยกาํหนดราคาตามบญัชีของหน้ีสินจากการคาํนวณ
จากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยู่

ขณะนั้นและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน  

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุน้กูจ้ะไม่มี
การเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูบ้นัทึกแยกตามส่วนขององคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็นทุน

ตามสัดส่วน โดยค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ส่วนขององค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสินให้บันทึกหักจาก      
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและตดัจาํหน่ายตามอายขุองหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ส่วนค่าใชจ่้าย
ในการออกหุ้นกูส่้วนขององคป์ระกอบท่ีเป็นทุนแสดงหักจากส่วนของหุ้นกูแ้ปลงสภาพองคป์ระกอบท่ี  
เป็นทุนโดยไม่ตอ้งตดัจาํหน่าย 

4.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ

ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ประมาณการหนีสิ้นสาํหรับวันหยดุพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตั้งประมาณการหน้ีสินสาํหรับวนัหยุดพนกังาน ซ่ึงคาํนวณตามนโยบายและสูตรการ
คาํนวณของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยข้ึนอยูก่บัเงินเดือนของพนกังาน อายกุารทาํงานและจาํนวนวนัหยดุท่ี
ไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงจะบนัทึกปรับปรุงปีต่อปี 

4.19 ประมาณการหนีสิ้น 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้น
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.20 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี              
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง               
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.21 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               
เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั และเงินลงทุน  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยู่ใน             
งบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะยาว เจา้หน้ีสญัญาเช่าระยะยาว หุน้กู้
และหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงิน

เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

4.22 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็น
รายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยได้

โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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  ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ ผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

  ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือ

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี

ของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

  อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระและรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน การประเมินมูลค่าดงักล่าว
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตของ
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน

เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช ้  
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ ในคดีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาว่าจะมีผลเสียหายเกิดข้ึน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการตั้งประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีและในคดีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้และ

เช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 3,571,259 3,673,169 1,862,515 1,556,131 
เงินฝากประจาํ 346,942 539,655 14,013 214,013 
เงินลงทุนในกองทุนรวม 1,583,279 - 1,583,279 - 
 5,501,480 4,212,824 3,459,807 1,770,144 
หกั: เงินฝากประจาํ  ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน 

เกินกวา่ 3 เดือน และเงินลงทุนใน
กองทุนรวม (เงินลงทุนชัว่คราว)  (1,877,618) (120,376) (1,583,292) (13) 

 เงินฝากประจาํ ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนเกิน
กวา่ 12 เดือน (เงินฝากระยะยาว)  - (10,418) - - 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั (29,526) (20,684) (14,000) (14,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,594,336 4,061,346 1,862,515 1,756,131 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 
3.00 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.13 ถึง 3.25 ต่อปี) 
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7. เงินฝากสถาบันการเงินทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

จาํนวนน้ีเป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยนําไปวางไวก้ับธนาคารเพ่ือเป็นประกันหนังสือ                  
คํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อย รวมถึงเงินฝากธนาคารซ่ึงนาํไปวางไวก้บั

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อค ํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,913 6,527 16,935 15,766 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 5,509,084 4,673,669 919,616 766,301 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,911 25,062 80,454 75,514 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 271,961 219,801 34,767 27,218 

รวมลกูหน้ีการคา้ และลกูหน้ีอ่ืน-สุทธิ 5,818,869 4,925,059 1,051,772 884,799 

9. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 8,381 4,765 16,793 15,213 
  3 ถึง 6 เดือน 373 1,356 142 506 
  6 ถึง 12 เดือน 47 382 - 36 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 112 24 - 11 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,913 6,527 16,935 15,766 
กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 4,616,581 3,870,470 869,391 692,662 
  3 ถึง 6 เดือน 601,296 572,966 60,593 58,371 
  6 ถึง 12 เดือน 309,471 285,228 32,177 50,828 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 413,212 376,132 199,574 174,409 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,940,560 5,104,796 1,161,735 976,270 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (431,476) (431,127) (242,119) (209,969) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -สุทธิ 5,509,084 4,673,669 919,616 766,301 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 5,517,997 4,680,196 936,551 782,067 
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10. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดแ้ละตน้ทุนจากการจาํหน่ายและซ้ือสินคา้และบริการ ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพย ์ ราคาตามสภาพของสินทรัพย ์
ซ้ือเงินลงทุน ราคาเดียวกบัราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก 

          รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 22.2 15.3 11.1 10.4 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 0.4 0.4 - - 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 12) - - 387.3 430.4 
รายไดอ่ื้น 48.9 32.3 0.1 0.1 
ตน้ทุนบริการ 58.4 104.6 57.3 64.9 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.1 9.0 0.1 - 
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 70.0 59.6 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 524.1 476.4 
ดอกเบ้ียรับ - - 247.7 250.2 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13) - - 1,987.3 2,773.1 
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น - - - 49.3 
รายไดอ่ื้น - - 64.4 36.5 
ตน้ทุนบริการ - - 724.6 686.8 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 253.4 234.7 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 87.2 45.6 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 78.2 80.2 
ซ้ือทรัพยสิ์น - - 7.1 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 5.2 7.7 2.1 2.5 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 14) 0.6 28.0 0.6 28.0 
ดอกเบ้ียรับ 14.3 5.5 14.3 5.5 
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 94.5 - 94.5 - 
รายไดอ่ื้น 6.7 21.8 6.5 7.3 
ตน้ทุนบริการ 7.4 3.6 0.8 0.5 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 55.1 57.6 35.1 33.3 
เงินปันผลจ่าย 201.8 193.0 201.8 187.8 
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน - 15.2 - 15.2 
ซ้ือทรัพยสิ์น 4.6 - - - 

 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัร่วม 7,087 4,886 3,104 2,162 
บริษทัยอ่ย - - 12,597 12,512 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,826 1,641 1,234 1,092 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 8,913 6,527 16,935 15,766 

     
เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 9,100 5,979 - - 

รวมเงินปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 9,100 5,979 - - 
     

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 34,672 42,381 

รวม - - 34,672 42,381 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
     
อืน่ๆ     
บริษทัร่วม 20,181 10,279 - - 
บริษทัยอ่ย - - 45,000 27,561 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,730 14,783 782 5,572 

รวม 28,911 25,062 45,782 33,133 
รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 28,911 25,062 80,454 75,514 
     
สิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                              

(รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัร่วม 288,608 290,442 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,800 72,861 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  341,408 363,303 - - 
     
เงนิมดัจําและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - กจิการที่
เกีย่วข้อง 

 (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัยอ่ย - - 3,528 4,599 

รวมเงินเงินมัดจําและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - 
กจิการทีเ่กีย่วข้อง - - 3,528 4,599 

     
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 34,992 38,021 21,023 27,056 
บริษทัยอ่ย - - 117,262 95,381 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,804 56 104 - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 36,796 38,077 138,389 122,437 
     
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 1,980 8,539 - 5,600 
บริษทัยอ่ย - - 49,902 86,423 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,779 2,661 1,746 - 
รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 5,759 11,200 51,648 92,023 
     
เงนิมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัร่วม 15 15 15 15 
บริษทัยอ่ย - - 1,195 2,457 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 735 99,218 735 99,218 

รวมเงินมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 750 99,233 1,945 101,690 
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  รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม
2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

31 ธนัวาคม
2557 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 912,718 1,002,866 (159,875) 1,755,709 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 912,718 1,002,866 (159,875) 1,755,709 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 5,733,377 997,090 (1,389,292) 5,341,175 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,733,377 997,090 (1,389,292) 5,341,175 

     
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 2,926,437 2,463,025 (686,423) 4,703,039 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,926,437 2,463,025 (686,423) 4,703,039 

 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั และเงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี และทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะสั้น   
กบับริษทัยอ่ยหลายแห่งโดยคิดดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราดอกเบ้ีย MLR 
ลบอตัราคงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา และคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม   
ระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราเงินฝากประจาํ ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมี

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯได้มีการแปลงเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนใน      
บริษทัยอ่ย ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13.1   

 สัญญาบริการและบริหารงาน 

 บริษทัฯ 

 บริษัทฯได้ทาํสัญญาให้บริการรับจ้างบริหารงานกับบริษัทย่อย ซ่ึงได้กําหนดค่าจ้างบริหารงานเป็น       
รายเดือนตามอตัราร้อยละของรายไดสุ้ทธิตามขอ้ตกลงท่ีระบุในสญัญา 

 บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ย โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจาก
สดัส่วนผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา
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บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาให้บริการและบริหารงานกับบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯและ      
บริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการและบริหารงานเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการดา้นบญัชีกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้ง
ชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯและ            
บริษทัยอ่ยชาํระค่าบริหารงานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาให้บริการด้านอาหารและการซ่อมบาํรุงกับบริษัทฯและบริษัทย่อย        
โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทฯเป็นระยะเวลา 3 ปี        
เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษทัย่อยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุใน
สญัญา ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต่้อสญัญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 

บริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเพื่อปลูกสร้างอาคาร ซ่ึงมีระยะเวลา

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และบริษทัย่อยตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
นอกจากน้ีบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงนั้ นได้ทําสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทย่อย  เพื่อใช้ดําเนินงานของ
โรงพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2560โดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตอ้งชาํระค่าเช่าเป็น 
รายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเพื่อปลูกสร้างอาคารเพื่อใชเ้ป็นสถาน

ประกอบการ เป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยบริษทัยอ่ย
ตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายไตรมาสตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

 บริษทัร่วม 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2550 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาใหบ้ริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศกบับริษทัฯเป็นระยะเวลา 
3 ปี นับตั้งแต่วนัเร่ิมให้บริการและสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้ก โดยสัญญาดงักล่าวไดก้าํหนดอตัรา
ค่าบริการขั้นตํ่า ซ่ึงบริษทัร่วมจะไดรั้บจากบริษทัฯเป็นรายเดือน บริษทัฯไดต่้อสัญญาออกไปอีก 25 เดือน 
โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
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 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 2.4 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 1.0 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา) ใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 3.9 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัร่วม
แห่งหน่ึง 

การขายทีด่ินทีย่งัไม่ได้ใช้เพือ่การดําเนินงาน 

 เม่ือปี 2556 บริษทัฯไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจาํนวน 399 ลา้นบาท กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง
ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บดอกเบ้ียจากการท่ีบริษทัดงักล่าวขอเล่ือนกาํหนดการซ้ือท่ีดิน ต่อมาไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 
บริษทัฯ ไดข้ายท่ีดินและโอนกรรมสิทธิใหก้บักิจการดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 151.6 132.1 151.6 132.1 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.3 2.1 2.3 2.1 

รวม 153.9 134.2 153.9 134.2 

11.  สินค้าคงเหลอื 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ยา และเวชภณัฑ ์ 808,021 778,343 98,629 101,379 
นํ้ายาตรวจวเิคราะห์ 121,488 81,421 - - 

พสัดุและอ่ืน ๆ 182,981 60,530 - - 

รวม 1,112,490 920,294 98,629 101,379 

หกั: สาํรองสินคา้เส่ือมสภาพ (1,677) (1,621) - (455) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,110,813 918,673 98,629 100,924 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
หน่วย: พนับาท) 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของ   

การถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วธิีส่วนไดเ้สีย วธิีราคาทุน 
   2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัฯ         
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

 โทรทศัน์และวทิย ุ
5 ลา้นบาท 30.00 30.00 1,069 1,069 1,500 1,500 

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 2,964 2,472 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 2,545 2,132 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 5,295 4,531 88 88 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการ 100 ลา้นบาท 49.00 49.00 31,430 31,673 50,859 50,859 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 3,653,933 3,039,994 1,459,801 1,459,801 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 15.26     
ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 25.11 25.09 198,180 191,331 69,952 69,952 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 730 ลา้นบาท 23.95 23.88 10,164,710 9,812,320 7,497,336 7,452,961 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุน้โดยบริษทัฯ       9,079,738 9,035,363 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุน้โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย     14,060,126 13,085,522   
บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัย่อย         
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 7,134 6,647   
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจดัการ 0.15 ลา้น เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรห์ม 
30.00 30.00 393 393   

บริษทั ก. วสุพล จาํกดั โรงพยาบาล 54 ลา้นบาท 25.83 - 157,850 -   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย     165,377 7,040   
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (393) (393)   
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย - สุทธิ    164,984 6,647   
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    14,225,110 13,092,169   
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12.1 เงินลงทุนเพิม่เติมในบริษัทร่วม 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 
เป็นจาํนวนเงิน 44.4 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 23.95 

12.2 รายละเอยีดของส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในระหว่างปีมีดังนี ้ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร/(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

 2557 2556 2557 2556 
บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั - 1,820 - 44,100 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 346 226 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 315 240 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  727 736 - - 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั (244) (3,304) - - 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  386,302 348,343 55,061 55,061 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)           - (20) - - 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั 6,849 5,901 - - 
บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 653,916 627,940 332,215 331,265 
บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย     
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,588 6,214 - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 
ก. วสุพล จาํกดั 9,771 - - - 

รวม 1,067,570 988,096 387,276 430,426 

 มูลค่ายติุธรรมของบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 9,176,848 8,626,237 
บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 24,653,878 15,299,230 

รวม 33,830,726 23,925,467 
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 12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมมีดังนี ้

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ชื่อบริษทั ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หนี้สินรวม รายไดร้วม กาํไร(ขาดทุน)  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ           
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 2.9 2.9 - - - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 20 ลา้นเรียล 20 ลา้นเรียล 72.5 72.2 66.5 67.2 0.7 0.7 0.7 0.5 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 20 ลา้นเรียล 20 ลา้นเรียล 66.0 65.8 60.9 61.4 0.7 0.7 0.6 0.5 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  20 ลา้นเรียล 20 ลา้นเรียล 151.7 151.0 140.9 141.8 1.5 1.5 1.5 1.5 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 184.2 208.2 120.0 144.7 70.2 68.0 0.6 (2.5) 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  120 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 10,857.9 7,778.6 3,914.6 2,569.1  3,680.0 3,289.5 999.0 879.0 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั  300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 1,082.1 1,068.3 306.7 320.2 502.0 458.9 27.3 23.5 
บริษทั โรงพยาบาล บาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 730 ลา้นบาท 730 ลา้นบาท 19,144.7 17,251.5 7,884.7 7,654.6 15,910.5 14,651.4 2,734.8 2,520.8 
บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย           
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 163.3 156.0 135.9 130.4 465.7 439.1 36.9 23.9 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services 
LLC. 

0.15 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอาหรับดี

แรห์ม 

0.15 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอาหรับดี

แรห์ม 

- - - - - - - - 

บริษทั ก. วสุพล จาํกดั 54 ลา้นบาท - 296.6 - 43.6 - 132.2 - 37.8 - 
           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสองแห่งซึ่งเป็นบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวนประมาณ 
1,040.2 ลา้นบาท (2556: สามแห่งจาํนวน 976 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 97 (2556: ร้อยละ 99) ของส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมทั้งหมด คาํนวณขึ้นจากงบการเงินซึ่งผา่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น  
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธิีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 526,700 215,468 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.80 98.79 574,535 574,458 98,800 79,032 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.69 99.69 610,174 610,174 49,843 448,580 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,657 602,657 160,857 160,857 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 84.00 84.00 101,868 101,868 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.27 97.27 708,966 708,966 490,218 789,795 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 - 350,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 67,500 48,750 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 17,457 17,457 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.69 99.69 450,643 450,643 107,670 89,725 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 91.36 90.94 934,348 929,973 40,923 - 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ
ร้อยละ 74.02 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 24.66) 

เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 - 183,209 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 19,000 12,350 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 813,220 338,323 - - 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd โรงพยาบาล 26,000 ลา้นเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธิีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต์ิ้ง จาํกดั ใหบ้ริการดา้นบญัชี 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 30,000 38,750 - - 
บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) ประกนัสุขภาพ 200 ลา้นบาท 99.97 99.94 142,027 47,027 - - 
บริษทั รอยลับางกอก  เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั การลงทุน  736 ลา้นบาท 100.00  100.00  736,000 736,000 - - 
บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยี

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล      70 ลา้นบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนนิ่ง จาํกดั บริการจดัฝึกอบรม 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษทั ประสิทธิ์พฒันา จาํกดั (มหาชน) การลงทุน 1,108 ลา้นบาท 98.52 98.43 9,256,115 9,247,281 185,604 185,442 
บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 100.00 100.00 2,922,872 2,922,872 60,000 180,000 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.61 93.45 1,737,239 1,735,219 94,200 7,842 
บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.71 85.71 939,775 939,765 68,571 4,633 
บริษทั ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,131 - - 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จาํกดั  นายหนา้ประกนัชีวิต  20 ลา้นบาท 100.00 100.00 20,000 20,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั โรงพยาบาล  1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000,000 1,000,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั โรงพยาบาล  500 ลา้นบาท 100.00 100.00 499,930 499,930 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 600,000 - - 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21.4 ลา้นบาท 86.89 86.89 214,900 214,900 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธิีราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้โดย
บริษทัฯ ร้อยละ 29.01 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย    
ร้อยละ 29.02) 

โรงพยาบาล 193.8 ลา้นบาท 29.01 26.33 327,802 273,152 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จาํกดั โรงพยาบาล 90 ลา้นบาท 100.00 100.00 90,000 90,000 - - 
BDMS Inter Pte. Ltd. การลงทุน  40,000 เหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 1,217 1,217 - - 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 65,310 1,217 - - 
บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จาํกดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 150,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั  โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จาํกดั โรงพยาบาล 3,655 ลา้นบาท 100.00 - 3,655,000 - - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โรงพยาบาล 3,610 ลา้นบาท 100.00 - 3,610,000 - - - 
บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จาํกดั การลงทุน 405 ลา้นบาท 100.00 - 405,000 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     36,660,090 27,644,884 1,987,343 2,773,140 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (154,062) (115,095)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     36,506,028 27,529,789   
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13.1  เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถืออยู่เดิม 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)
คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 105 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาทโดยออกหุ้น
สามญัใหม่จาํนวน 9,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 
95 ลา้นบาทแลว้ในเดือนตุลาคม 2557 

บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จาํกดั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จาํกดัไดอ้นุมติัใหเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมจาํนวน 
11.25 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,500,000 หุน้ หุน้ละ 7.50 บาท)  และบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 ทาํให้บริษทัย่อยมีทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 50 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี        
28 เมษายน 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2557 ของบริษทัยอ่ย มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 
20 ลา้นบาท โดยลดหุน้สามญัลงจาํนวน 2,000,000 หุน้ ทั้งน้ีเพื่อลา้งขาดทุนสะสม หลงัจากลดทุนจดทะเบียน
แลว้ คงเหลือหุ้นสามญัจาํนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนคงเหลือ         
30 ลา้นบาท 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ในปี 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน        
8.8 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 98.52 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน)  

ในปี 2557 บริษัทย่อยได้ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)       
เป็นจาํนวนเงิน 6.9 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 74.34 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั 
ไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ลา้นบาท เป็น 800 ลา้นบาท  ในไตรมาส 2 ปี 2557 บริษทัฯเขา้ซ้ือ
หุน้เพิ่มทุนทั้งจาํนวน เพื่อคงสดัส่วนการถือหุน้เดิม  

บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ในปี 2557 บริษัทฯได้ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) เป็น    
จาํนวนเงิน 54.7 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 29.01 
ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวรวมกนัเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 58.03 
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N Health Asia Pte. Ltd.  

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ N Health Asia Pte. Ltd.ไดอ้นุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 
จาก 40,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้เพิ่มทุนทั้ง
จาํนวน เพื่อคงสดัส่วนการถือหุน้เดิม 

N Health Asia Pte. Ltd. และ N Health Cambodia Co., Ltd.  

เม่ือวนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จัดตั้ งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ             
N Health Cambodia Co., Ltd. ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ประเทศกมัพชูา มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 320,000 เหรียญสหรัฐฯ 
โดยถือหุ้นผา่น N Health Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ในสัดส่วน       
ร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 และเรียกชาํระ
ทุนทั้งจาํนวนแลว้ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557  

บริษทั โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จาํกดั 

ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทั โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นจาํนวน 450 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 60,000,000 หุน้ หุน้ละ 7.50 บาท) ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 
600 ลา้นบาท 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ไดอ้นุมติั 
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเป็น 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2557 
บริษทัฯและ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ไดด้าํเนินการแปลงหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัฯ  
จาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นทุนจดทะเบียนของ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการ Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. ไดพ้ิจารณาหยดุ
การดาํเนินงานของ Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. ดงันั้นบริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ โดยบริษทัฯตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในไตรมาสท่ี 4     
ปี 2556 จาํนวน 95 ลา้นบาทและตั้งเพิ่มเติมในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 จาํนวน 59 ลา้นบาท 
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บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั 

ในปี 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั เป็น จาํนวนเงิน 
4.4 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 91.36  

บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 

ในปี 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั เป็น จาํนวนเงิน 
2.0 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 93.61  

13.2   เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จาํกดั และการเขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดของบริษทั โรงพยาบาลสนามจนัทร์ 
จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ช่ือ  
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,655 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ     
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และอนุมติัให้บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จาํกดั เขา้ซ้ือและ        
รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษทั โรงพยาบาลสนามจนัทร์ จาํกดั  

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 บริษทั กรุงเทพสนามจนัทร์ จาํกดั ไดเ้ขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษทั โรงพยาบาลสนามจนัทร์ จาํกดั โดยไดจ่้ายชาํระค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการเป็นเงิน
จาํนวน 3,655 ลา้นบาท พร้อมรับโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดของบริษทั โรงพยาบาลสนามจนัทร์ 
จาํกดั ซ่ึงรวมถึงหุน้ทั้งหมดท่ี บริษทั โรงพยาบาลสนามจนัทร์ จาํกดั ถืออยูใ่น บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จาํกดั  
และบริษทั ก. วสุพล จาํกดั ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 44.5 และร้อยละ 25 ตามลาํดบั   นอกจากน้ี บริษทัฯได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารเขา้ไปบริหารบริษทั โรงพยาบาลเทพากร จาํกัด ทาํให้บริษทัฯ        
มีอาํนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว ดังนั้ นบริษัท โรงพยาบาลเทพากร จาํกัด จึงมีสถานะเป็นบริษทัย่อย              
ผลการดาํเนินงานตั้งแต่เดือนกนัยายน ปี 2557 ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม 
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและหน้ีสินท่ีรับภาระมาปรากฏ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37,974 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 102,393 
สินคา้คงเหลือ  18,638 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,111 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 150,255 
เงินลงทุนระยะยาวหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 143,724 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,583,823 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,786 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,454 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (82,402) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (242,134) 
เงินกูย้มืระยะสั้น (71,200) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (53,762) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (59) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (42,964) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (19,184) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (161,413) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 1,372,040 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (69,928) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 1,302,112 
บวก : ค่าความนิยม 2,352,888 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือกจิการ (จํานวนเงินสดจ่ายซ้ือกจิการ) 3,655,000 
หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (37,974) 
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 3,617,026 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และการเขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดของบริษทั ภูเก็ต
อินเตอร์เนชัน่แนลฮอสปิตอล จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ช่ือ 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,610 ลา้นบาท           
โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 และอนุมติัใหบ้ริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั เขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษทั ภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล
ฮอสปิตอล จาํกดั  
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เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไดด้าํเนินการเขา้ซ้ือ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสปิตอล จาํกดั โดยชาํระค่าตอบแทน       
การซ้ือและรับโอนกิจการให้แก่บริษทั ภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนลฮอสปิตอล จาํกดั เป็นเงินสดจาํนวน 3,559.3 
ลา้นบาท พร้อมรับโอนหน้ีสินทั้งหมดซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนไม่เกิน 466 ลา้นบาท  

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและหน้ีสินท่ีรับภาระมาปรากฏ ณ วนัท่ีซ้ือ  มีดงัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,280 
ลูกหน้ีการคา้ 66,649 
สินคา้คงเหลือ  27,419 
สิทธิการเช่า 29,813 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,120,377 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,730 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 31,245 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (35,103) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (201,283) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (27,234) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (57,179) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (27,970) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (30,997) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (42,636) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,002) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 857,109 
บวก : ค่าความนิยม 2,702,231 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือกจิการ (จํานวนเงินสดจ่ายซ้ือกจิการ) 3,559,340 
หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (2,280) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 3,557,060 
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บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จาํกดั และ การเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ช่ือ 
บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 450 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วน  
ร้อยละ 100  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
405 ลา้นบาท 

ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จาํกดัไดด้าํเนินการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั เซฟดรัก 
เซ็นเตอร์ จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิมทั้งหมดพร้อมชาํระค่าตอบแทนสาํหรับหุน้ดงักล่าวจาํนวน 231.5 ลา้นบาท   

ภายใตส้ัญญาการซ้ือขายหุ้นดงักล่าวบริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จาํกดั และผูข้ายไดต้กลงกาํหนดจาํนวนเงิน
สาํรองค่าเสียหายจาํนวน 75 ลา้นบาทโดยนาํไปฝากกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพื่อเป็นประกนัค่าเสียหาย
ในกรณีท่ีผูข้ายเป็นผูผ้ดิสัญญา ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากเงินสาํรองใหถื้อเป็นสิทธิของผูข้าย โดยผูข้ายจะไดรั้บ
คืนเงินสํารองดังกล่าวภายในระยะเวลาห้าปีนับจากวนัซ้ือขาย บริษัทย่อยดังกล่าวบันทึกเงินสํารอง
ค่าเสียหายไวเ้ป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและหน้ีสินท่ีรับภาระมาปรากฏ ณ วนัท่ีซ้ือมีดงัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

สินคา้คงเหลือ  66,161 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 12,430 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์  28,380 
เคร่ืองหมายการคา้ 177,570 
เงินมดัจาํ 28,093 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (81,168) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและ 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือกิจการ (จาํนวนเงินสดจ่ายซ้ือกิจการ) 231,466 

บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวิทยา จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่คือ
บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวิทยา จาํกดั มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 30 ล้านบาท โดยถือหุ้นผ่านบริษัท รอยลั 
บางกอก เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 95 บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวิทยา 
จาํกดัไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนธนัวาคมปี 2557  
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14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้  อตัราร้อยละ  
งบการเงินรวม               

และงบเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งปี 

    2557 2556 2557 2556 
เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ        
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 41,495 - 1,770 1,770 4 2 
บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.20 350 350 192 150 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 2,494 1.50 269,829 269,829 4,875 3,900 
    271,949 271,949 5,071 4,052 
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    33,087 (39,088) - - 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    305,036 232,861 5,071 4,052 
        
เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สายการบิน 2,100 0.85 39,466 39,466 - 27,962 
บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ยเครื่อง

เอกซ์เรย ์
100 4.09 4,520 4,520 613 408 

    43,986 43,986 613 28,370 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    309,693 - - - 
เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     353,679 43,986 613 28,370 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้  อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม               
และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งปี  

    2557 2556 2557 2556 
เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเที่ยว 100 0.53 531 531 - - 
บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จาํกดั การลงทุน 53 7.58 5,000 5,000 200 120 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    5,531 5,531 200 120 

        
รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ    664,246 282,378 5,884 32,542 
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(หน่วย: พนับาท) 

     

งบการเงินรวม               
และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  
ทุนชาํระแลว้  
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ

ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งปี 

    2557 2556 2557 2556 
เงนิลงทุนโดยบริษัทย่อย 
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน    10,000 10,000 - - 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    1,060 817 - - 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน    11,060 10,817 - - 

        
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        
บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 160 4.28 143,724 - - - 
ส่วนขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    (19,848) - - - 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    123,876 - - - 

 
เงนิลงทุนในสลากออมสิน    25,000 25,000 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้  อตัราร้อยละ  
งบการเงินรวม                 

และงบเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งปี 

    2557 2556 2557 2556 
เงนิลงทุนในบริษทัที่ไม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 143 58 
บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจมหาวทิยาลยั

รังสิต 
150 33.33 107,192 107,192 2,500 2,000 

บริษทั ภูเกต็ อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
(2556: โรงพยาบาล) 

195 6.15 29,552 29,552 205,968 2,700 

บริษทั เอเชีย แลบ๊บอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป 5 8.00 400 400 28 40 
บริษทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จาํกดั ขายเวชภณัฑ ์ 120 5.10 8,000 8,000 - - 
บริษทั เยนเนอรัล ฮอลปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)   ผลิตและจาํหน่ายเวชภณัฑ ์ 60 0.44 1,178 1,178 - - 
เงนิลงทุนในบริษัทที่ไม่เกีย่วข้องกนั     146,612 146,612 208,639 4,798 
เงนิลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ)        
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 4 (ถนนเพชรบุรี) จาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 328 89.79 - - - - 
บริษทั คลาส-ว ีจาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 250 89.66 - - - - 
บริษทั ภูเกต็พาราไดซ์ จาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 409 72.26 - - - - 
บริษทั สมุนไพรพญาไท จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 196 63.64 42,889 42,889 - - 
บริษทั โรงพยาบาลภูเกต็ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 358 19.08 - - - - 
    42,889 42,889 - - 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (7,000) (7,000) - - 
เงนิลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ) - สุทธิ    35,889 35,889 - - 
รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิรวม    1,006,683 500,696 214,523 37,340 
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บริษัทและบริษัทย่อย  รับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายท่ีเพิ่มข้ึนใน                
งบการเงินรวม หลกัทรัพยเ์ผื่อขายสาํหรับงบการเงินรวมเพิ่มข้ึนจากราคาตามบญัชีจาํนวน 290 ลา้นบาท 
(สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 72 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 305 ลา้นบาท 
(สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 76 ลา้นบาท) โดยแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภายใตห้วัขอ้ “ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย” 

บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็น
เงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว 

เงินลงทุนในหุน้สามญัท่ีหยดุดาํเนินกิจการ 

บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีสถานะหยดุดาํเนินกิจการแต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร รวม ท่ีดิน อาคาร รวม 
31 ธนัวาคม 2555 35,445 187,350 222,795 271,035 187,350 458,385 
ซ้ือเพ่ิม - 6,084 6,084 - 6,084 6,084 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ - 26,991 26,991 - 26,991 26,991 

ผลกาํไรจากการตีราคาเป็น

มูลค่ายติุธรรม - 5,650 5,650 18,069 5,650 23,719 
จาํหน่าย - (821) (821) - (821) (821) 
31 ธนัวาคม 2556 35,445 225,254 260,699 289,104 225,254 514,358 
ซ้ือเพ่ิม - 187 187 - 187 187 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ - 2,064 2,064 - 2,064 2,064 

ผลกาํไรจากการตีราคาเป็น

มูลค่ายติุธรรม - 2,500 2,500 - 2,500 2,500 
31 ธนัวาคม 2557 35,445 230,005 265,450 289,104 230,005 519,109 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดย

ใชว้ิธีคิดเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สาํหรับท่ีดิน สาํหรับอาคารใหเ้ช่าแสดงมูลค่าตามวิธี
วิเคราะห์จากรายได ้(Income Approach) 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงตาม 
ราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 
ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์

การแพทย ์

อุปกรณ์

โครงสร้าง

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 
เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 
ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        
31 ธนัวาคม 2555 10,150,790 26,162,771 13,337,004 6,508,040 692,772 1,658,644 58,510,021 
เพิ่มจากการซ้ือกิจการ 541,401 794,023 21,965 314,217 12,635 12,835 1,697,076 
ซ้ือเพิ่ม 1,144,612 616,016 1,741,583 972,525 95,337 3,095,488 7,665,561 
โอนเขา้ /(โอนออก) (23,711) 1,252,657 68,294 275,402 9,660 (1,620,550) (38,248) 
จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (170,037) (169,289) (226,100) (40,001) (6,798) (612,225) 
ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - 24,918 5,903 6,532 469 34,736 72,558 
31 ธนัวาคม 2556 11,813,092 28,680,348 15,005,460 7,850,616 770,872 3,174,355 67,294,743 
เพิ่มจากการซ้ือกิจการ 1,228,583 1,788,724 554,599 306,374 24,416 180,687 4,083,383 
เพิ่มข้ึนจากการตีราคา 879,371 - - - - - 879,371 
ซ้ือเพิ่ม 353,350 1,444,024 2,164,754 1,893,169 61,810 1,767,700 7,684,807 
โอนเขา้ /(โอนออก) 34,663 2,021,290 273,313 370,096 2,568 (2,740,256) (38,326) 
จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (42,459) (194,898) (78,711) (35,897) (4,750) (356,715) 
ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - 4,296 2,624 2,614 28 7 9,569 

31 ธนัวาคม 2557 14,309,059 33,896,223 17,805,852 10,344,158 823,797 2,377,743 79,556,832 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2555 25,297 11,811,303 8,283,151 4,730,135 503,320 - 25,353,206 
เพิ่มจากการซ้ือกิจการ - 210,146 - 249,244 10,141 - 469,531 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,157 1,228,950 1,229,146 556,568 67,784 - 3,083,605 
โอนเขา้ /(โอนออก) - (84) 2 (289) - - (371) 
จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (116,867) (165,511) (206,501) (39,107) - (527,986) 
ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - 5,855 5,308 6,455 400 - 18,018 
31 ธนัวาคม 2556 26,454 13,139,303 9,352,096 5,335,612 542,538 - 28,396,003 
เพิ่มจากการซ้ือกิจการ 10,937 682,742 424,892 199,840 20,615 - 1,339,026 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3,769 1,385,709 1,370,139 677,122 73,362 - 3,510,101 
โอนเขา้ /(โอนออก) - (903) 71,368 (70,910) - - (445) 
จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (35,393) (180,448) (69,761) (35,796) - (321,398) 
ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - 579 163 439 24 - 1,205 

31 ธนัวาคม 2557 41,160 15,172,037 11,038,210 6,072,342 600,743 - 32,924,492 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม (ต่อ) 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงตาม 
ราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 
ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์

การแพทย ์

อุปกรณ์

โครงสร้าง

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 
เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 
ค่าเผือ่การด้อยค่าของ
สินทรัพย์        

31 ธนัวาคม 2555 4,869 - - - - - 4,869 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - 18,890 - - - - 18,890 
31 ธนัวาคม 2556 4,869 18,890 - - - - 23,759 
เพิ่มจากการซ้ือกิจการ - 11,777 - - - - 11,777 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - 79,306 12,811 1,373 1,471 - 94,961 

31 ธนัวาคม 2557 4,869 109,973 12,811 1,373 1,471 - 130,497 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2556 11,781,769 15,522,155 5,653,364 2,515,004 228,334 3,174,355 38,874,981 

31 ธนัวาคม 2557 14,263,030 18,614,213 6,754,831 4,270,443 221,583 2,377,743 46,501,843 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    

   2556 (จาํนวน 2,445 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 3,083,605 

   2557 (จาํนวน 2,804 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 3,510,101 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงตาม 
ราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์

การแพทย ์

อุปกรณ์

โครงสร้าง

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 
เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        
31 ธนัวาคม 2555 1,863,384 4,674,036 3,389,456 1,649,713 173,041 365,735 12,115,365 
ซ้ือเพิ่ม 109,499 236,264 367,818 200,825 25,133 358,356 1,297,895 
โอนเขา้ /(โอนออก) (56,022) 217,661 218 67,070 - (311,980) (83,053) 
จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย (101,761) (6,613) (6,541) (9,286) (8,035) (8) (132,244) 

31 ธนัวาคม 2556 1,815,100 5,121,348 3,750,951 1,908,322 190,139 412,103 13,197,963 
ซ้ือเพิ่ม 68,337 270,841 409,454 270,838 25,513 75,865 1,120,848 
โอนเขา้ /(โอนออก) 2,196 257,075 10,437 76,482 1,898 (364,848) (16,760) 
จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (1,635) (29,625) (10,570) (12,274) (40) (54,144) 

31 ธนัวาคม 2557 1,885,633 5,647,629 4,141,217 2,245,072 205,276 123,080 14,247,907 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2555 - 2,117,101 2,201,999 1,224,092 124,096 - 5,667,288 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 21 197,828 320,413 93,426 14,498 - 626,186 
โอนเขา้ /(โอนออก) - (84) 2 56 - - (26) 
จาํหน่ายและ       
ตดัจาํหน่าย - (6,613) (6,540) (8,865) (8,034) - (30,052) 

31 ธนัวาคม 2556 21 2,308,232 2,515,874 1,308,709 130,560 - 6,263,396 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 265 239,264 267,877 115,429 19,542 - 642,377 
โอนเขา้ /(โอนออก) - (883) - 439 - - (444) 
จาํหน่ายและ       
ตดัจาํหน่าย - (317) (21,622) (9,999) (12,274) - (44,212) 

31 ธนัวาคม 2557 286 2,546,296 2,762,129 1,414,578 137,828 - 6,861,117 

        
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2556 1,815,079 2,813,116 1,235,077 599,613 59,579 412,103 6,934,567 

31 ธนัวาคม 2557 1,885,347 3,101,333 1,379,088 830,494 67,448 123,080 7,386,790 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    
   2556 (จาํนวน 544 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 626,186 

   2557 (จาํนวน 551 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 642,377 
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ในปี 2557 บริษัทย่อยส่ีแห่งได้บันทึกผลการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิ ธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายติุธรรมของท่ีดินประเมินใหม่ในงบการเงินรวมมี
ราคารวม 3,683 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากราคาตามบญัชีจาํนวน 703 ลา้นบาท (สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินได ้ 
รอตดับญัชีจาํนวน 176 ลา้นบาท) บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส่วนเพิ่มข้ึนเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” 
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงินปันผลได ้

 หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 และ 2556 ตามวิธีราคาทุนจะเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ตามวธีิราคาทุน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 9,857,172 1,351,476 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 8,484,067 1,286,375 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะ
ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 115.9 ลา้นบาท และเฉพาะ
กิจการ 26.6 ลา้นบาท (2556: 176.7 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ 29.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือแพทย  ์อุปกรณ์และ

ยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพยด์ังกล่าวมี
จาํนวนเงินประมาณ 15,141.7 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ 4,297.3 ลา้นบาท (2556: 13,592.7 ลา้นบาท และ
เฉพาะกิจการ 3,579.5 ลา้นบาท) 
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17. ทีด่ินทีย่งัไม่ได้ใช้เพือ่การดําเนินงาน 

 ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ทีด่นิตามราคาทุน     
ยอดคงเหลือยกมา 347,752 368,174 347,425 367,847 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 18,040 - 18,040 
จาํหน่าย (227,527) - (227,527) (38,462) 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (38,462) - - 

ยอดคงเหลือยกไป 120,225 347,752 119,898 347,425 

     
ส่วนเพิม่จากการประเมนิราคา     
ยอดคงเหลือยกมา 254,975 265,668 254,975 265,668 

รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 37,982 - 37,982 
โอนกลบัส่วนเกินทุน (77,173) (38,123) (77,173) (48,675) 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (10,552) - - 

ยอดคงเหลือยกไป 177,802 254,975 177,802 254,975 

     
ค่าเผือ่การด้อยค่า (719) (719) (719) (719) 

รวม 297,308 602,008 296,981 601,681 

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงานมี

จาํนวนประมาณ 29 ลา้นบาท (2556: 29 ลา้นบาท) 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์และเคร่ืองหมายการคา้ ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 1,193,388 283,485 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 8,883 - 
ซ้ือเพ่ิม 207,293 137,848 
โอนเขา้ 5,869 40 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (702) (29) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 144 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1,414,875 421,344 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 194,536 - 
ซ้ือเพ่ิม 186,541 72,158 
โอนเขา้ 12,855 13,593 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (23,007) (17,035) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,167) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1,783,633 490,060 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 624,668 99,214 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 6,659 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 128,880 30,607 
โอนเขา้ 18 - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (352) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 82 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 759,955 129,821 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 8,449 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 158,493 49,749 
โอนเขา้ 328 - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,558) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,401) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 922,266 179,570 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 654,920 291,523 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 861,367 310,490 
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19. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ราคาทุน 1,211,920 1,182,283 444,881 444,881 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (243,313) (214,332) (65,319) (48,422) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 968,607 967,951 379,562 396,459 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 36,208 31,762 16,897 14,729 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 967,951 552,715 396,459 99,317 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 29,813 - - - 
ซ้ือเพ่ิม 19,453 426,711 - 311,871 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (36,208) (31,762) (16,897) (14,729) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12,402) 20,287 - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 968,607 967,951 379,562 396,459 

20. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารเป็นจาํนวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 1,193 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2556: 1,219 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ) และ
เฉพาะของบริษทัฯ 860 ลา้นบาท (2556: 850 ลา้นบาท) โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี
ขั้นตํ่าของธนาคารสาํหรับวงเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินบาท และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีสาํหรับวงเงินกูท่ี้เป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐ 
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,796 38,077 138,389 122,437 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,853,990 2,344,505 358,912 339,963 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,759 11,200 51,648 92,023 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 947,090 1,076,616 305,695 337,323 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 564,598 550,299 73,114 95,157 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,408,233 4,020,697 927,758 986,903 

22. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 8,563,524 8,254,981 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 201,283 - 
กูเ้พิ่ม 3,644,511 3,644,511 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,523,186) (1,072,638) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 17,753 17,753 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 86 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 10,903,971 10,844,607 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี (1,562,368) (1,537,681) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 9,341,603 9,306,926 
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บริษัทฯ 

ก) ในปี 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึงในวงเงิน 3,438 ลา้นบาท มีกาํหนด

ระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกอตัราคงท่ีต่อปี
ตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
เงินกูย้ืมดงักล่าวระบุเง่ือนไขให้บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยไปคํ้าประกนัใดๆ และระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้ง
ปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 1,088.7 ลา้นบาท 
(2556: 1,432.5 ลา้นบาท) 

ข) ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 
3,000 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและ
ชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอด
คงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 1,919.0 ลา้นบาท (2556: 2,269.0 ลา้นบาท) 

ค) ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน     
586 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็น
รายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืม
เป็นจาํนวน 470.6 ลา้นบาท (2556: 525.7 ลา้นบาท) 

ง) ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,766 
ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 
6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระ
เงินตน้เป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือ
ของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 1,348.0 ลา้นบาท (2556: 1,527.8 ลา้นบาท) 

จ) ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 
2,500 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี และกาํหนดชาํระเงินตน้เม่ือสัญญาครบกาํหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ
มียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 2,500.0 ลา้นบาท (2556: 2,500.0 ลา้นบาท) 
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ฉ) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน        
20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปีในปีท่ี 1 และในอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย
เป็นรายไตรมาสและชาํระเงินตน้ทุก 6 เดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 20.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 662.3 ลา้นบาท 

ช) ในเดือนเมษายน 2557 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท  
มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา BIBOR 3 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี
ตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 1,000.0 ลา้นบาท  

ซ) ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 2,000 ลา้นบาท 
โดยไตรมาส 2 ของปี 2557 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 2,000 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี คิดดอกเบ้ีย
ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นทุก 6 เดือน ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 1,856.0 ลา้นบาท  

บริษัทย่อย 

ก) ในปี 2550 และ 2551 Angkor Pisith Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี 10 เดือน เงินกูย้มื
ดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน
และชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้ืมน้ีค ํ้าประกนัโดยบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือเทียบเท่า 57.1 ลา้นบาท (2556: 2.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 79.1 ลา้นบาท) 

ข) ในปี 2551 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ีต่อปี  โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 2.3 ลา้นบาท (2556: 5.6 
ลา้นบาท) 

ค) ในปี 2552 บริษทัโรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัย่อยแห่ง
หน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 410 ลา้นบาท มีกาํหนด
ระยะเวลา 9 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามท่ี
ระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 223.8 
ลา้นบาท และในระหวา่งปีปัจจุบนับริษทัยอ่ยจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งจาํนวน 
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 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 169,770 168,623 27,412 31,275 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (9,029) (9,199) (1,290) (1,798) 

รวม 160,741 159,424 26,122 29,477 
หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (59,338) (84,092) (10,718) (11,109) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 101,403 75,332 15,404 18,368 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตาม
สญัญา เช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน  63,849 105,921 169,770 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (4,511) (4,518) (9,029) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า

การเงิน 59,338 101,403 160,741 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน  89,376 79,247 168,623 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (5,284) (3,915) (9,199) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า

การเงิน 84,092 75,332 159,424 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าระยะยาว 11,480 15,932 27,412 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                   (762) (528) (1,290) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า

ระยะยาว 10,718 15,404 26,122 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่าระยะยาว 12,017 19,258 31,275 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                   (908) (890) (1,798) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า

ระยะยาว 11,109 18,368 29,477 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพื่อจัดหา
เคร่ืองมือทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่า
เป็นรายเดือนรวม 32 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสญัญา  

24. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละตดัจาํหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 14,059,235 9,063,854 
ออกหุน้กูเ้พิ่มระหวา่งปี - 7,000,000 
ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งปี (2,970,000) (2,000,000) 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ - (8,378) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 2,752 3,759 
ยอดคงเหลือส้ินปี 11,091,987 14,059,235 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,499,843) (2,969,455) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,592,144 11,089,780 
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 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 5,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 5,000 ลา้นบาท 
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ หุน้กู ้อาย ุ3 ปี มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.11 ต่อปี และ หุน้กู ้
อาย ุ5 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.84 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหุ้นกู ้อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาทและหุ้นกูอ้ายุ 5 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท           
ในไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2556 ตามลาํดบั 

 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2552 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ จาํนวน
รวม 3,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 3,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ 
หุน้กู ้อาย ุ5 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี และ หุน้กู ้อาย ุ7 ปี มูลค่ารวม 1,000 
ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุ้นกูด้งักล่าวน้ีจาํนวน 30,000 หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท และในระหว่าง     
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูอ้าย ุ5 ปีส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1,970 ลา้นบาทแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 2,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 2,500 ลา้น
บาท อาย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 1,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 1,000 ลา้นบาท 
อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.78 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุน้กู้
ดงักล่าวน้ีแลว้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 

    ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 600,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท 
อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 4,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 4,000 ลา้นบาท 
อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.63 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 
และวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับหุน้กูจ้าํนวน 4,000 ลา้นบาท
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 37.2 
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 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 3,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 3,000 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ หุน้กูจ้าํนวน 2,000,000 หน่วย อาย ุ7 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.19 ต่อปี 
และหุน้กูจ้าํนวน 1,000,000 หน่วย อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.39 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 
6 เดือน  

 หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           
การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  

25.     หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า และมีมติอนุมติั
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 27 เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้
กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่     
ผูล้งทุนในต่างประเทศ (ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงัน้ี  

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 

อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

มูลค่ารวม 10,000 ลา้นบาท 

สกลุเงิน   บาท (THB-Denominate, USD-Settled) 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 18 กนัยายน 2562 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด

ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
สามารถไถ่ถอน ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ท่ีมูลค่าร้อยละ 106.152 
ของมูลค่าเงินตน้ 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด

ของบริษทัฯ 
สามารถไถ่ถอนไดห้ลงัจากวนัท่ี 18 มีนาคม 2560 หากราคาหุน้ของ
บริษทัฯปรับตวัสูงข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 130 ของราคาไถ่ถอนตามท่ี
ระบุในขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หารดว้ยอตัราแปลง
สภาพ ณ ขณะนั้น 

อตัราดอกเบ้ีย ไม่มีดอกเบ้ีย 

มูลค่าเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน ร้อยละ 110.462 ของมูลค่าเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ 21.045 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ 
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โดยบริษทัฯ มีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดับางประการตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนซ้ือขายหุน้กู้
แปลงสภาพดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” 
กาํหนดใหกิ้จการท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทุน

เพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯ ไดแ้ยก

องคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้าํนวณ
จากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยู่

ขณะนั้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
หกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุ้นกู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้ะไม่มี
การเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

26. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 1,202,044 1,108,656 238,374 212,524 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 50,181 25,759 - - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  116,430 127,282 21,557 20,893 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 46,356 43,174 8,312 8,113 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (60,035) (44,744) (22,258) (3,156) 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั      
 คณิตศาสตร์ประกนัภยั - (58,083) - - 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 1,354,976 1,202,044 245,985 238,374 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  116,430 127,282 21,557 20,893 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 46,356 43,174 8,312 8,113 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 162,786 170,456 29,869 29,006 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไร

ขาดทุน    
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ 89,163 91,256 10,905 10,098 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 73,623 79,200 18,964 18,908 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.7 - 4.1 3.7 - 4.1 4.1 4.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  

(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 3.0 - 7.5 3.0 - 7.5 6.0 6.0 

  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีรับรู้ใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 
76.7 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ: 46.7 ลา้นบาท (2556: 76.7 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ: 46.7 ลา้นบาท) 

  จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 
การปรับปรุงตามประสบการณ์ท่ีเกิด

จากหน้ีสินโครงการ 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ปี 2557 1,354,976 245,985 - - 
ปี 2556  1,202,044 238,374 9,330 - 
ปี 2555  1,108,656 212,524 68,661 31,203 
ปี 2554 862,972 148,516 - - 
ปี 2553 471,633 132,629 - - 
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27. ทุนเรือนหุ้น  

  เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

1.  อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นละ 0.10 บาท 
ซ่ึงจะส่งผลให้จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากเดิม 1,700,004,771 หุ้น เป็น 17,000,047,710 หุ้น 
โดยท่ีสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมไม่เปล่ียนแปลง 

2. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวน 150,909,117 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,700,004,771 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,549,095,654 บาท โดยตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่จาํหน่ายออก จาํนวน 
1,509,091,170 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท   

3. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 154,909,564 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,704,005,218 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,549,095,640 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และไดอ้นุมติัการ
จดัสรรหุน้สามญั เพิ่มทุนดงักล่าว 

บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั และดาํเนินการจดทะเบียน       
ลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในเดือนเมษายน 2557 ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมี      
หุน้สามญัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 17,040,052,180 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 1,704,005,218 บาท   

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

1. ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ แบบมอบ
อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 1,549,095,640 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ตามท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2557 และลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 154,909,564 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,704,005,218 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ 1,549,095,654 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 1,549,095,640 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท   
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2. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,691,217.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,649,786,871.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
1,006,912,174 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท แบ่งเป็น (ก) หุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวนไม่เกิน 542,183,478 หุน้ และ (ข) หุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ
มอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 464,728,696 หุน้ โดย 1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
จาํนวนไม่เกิน 232,364,348 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ 2) จดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 232,364,348 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม 1) และ/หรือ 2) โดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือทั้งสองวิธี 
รวมกนัแลว้จะไม่เกินร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการมี
มติใหเ้พิ่มทุน หรือคิดเป็นจาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน 232,364,348 หุน้ 

บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ใน
เดือนสิงหาคม 2557 ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมีหุน้สามญัลดลง เป็นจาํนวน 16,497,868,714 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,649,786,871.40 บาท   

28. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

18 เมษายน 2556 2,782 1.80 

รวมเงินปันผลในระหวา่งปี 2556 2,782 1.80 

บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2556 
 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

18 เมษายน 2557 3,098 2.00 

รวมเงินปันผลในระหวา่งปี 2557 3,098 2.00 

บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2557 
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29. สํารองตามกฎหมาย 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไร
สุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 และ 2556 ไดแ้ก่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
     
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 12,889.9 11,712.6 2,724.1 2,566.5 
ค่าแพทย ์ 12,136.8 11,109.7 2,625.0 2,502.5 
ตน้ทุนยาและเวชภณัฑ ์ 7,827.4 7,168.5 1,707.0 1,621.9 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,704.8 3,244.2 709.0 671.5 
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 547.7 866.7 211.3 358.0 
ค่าเช่าจ่าย 562.0 510.7 110.1 85.1 
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31. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี    
31 ธนัวาคม            

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี     
31 ธนัวาคม             

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,680,888 1,384,760 209,184 149,148 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (7,795) 2,905 (1,821) 905 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,167) 4,313 8,744 (30,395) 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 1,670,926 1,391,978 216,107 119,658 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี    
31 ธนัวาคม            

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี     
31 ธนัวาคม             

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไร

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - (12,351) - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขาดทุน(กาํไร)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (72,452) 8,654 (76,374) 8,708 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั             
ขาดทุน(กาํไร)จากการตีราคาท่ีดิน (175,874) 7,625 - 9,735 

 (248,326) 3,928 (76,374) 18,443 
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      รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธนัวาคม               

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธนัวาคม               

 2557 2556 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 9,340,008 7,911,956 3,485,546 3,901,287 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ

อตัราภาษี 1,868,002 1,582,391 697,109 780,257 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของปีก่อน (7,795) 2,905 (1,821) 905 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (84,933) (55,024) (37,578) (26,845) 
เงินปันผลรับท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี (21,452) (7,468) (475,980) (647,214) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ใช ้ 88,767 39,549 - - 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - (29,613) - - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (213,514) (197,619) - - 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 53,433 66,910 35,818 14,857 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (11,582) (10,053) (1,441) (2,302) 

รวม (189,281) (193,318) (479,181) (661,504) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 1,670,926 1,391,978 216,107 119,658 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 17.89% 17.59% 6.20% 3.07% 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม
2557 

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม
2556 

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม
2557 

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม
2556 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 86,295 86,225 48,424 41,994 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 335 324 - 91 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 15,425 14,168 30,812 23,019 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสินอ่ืน 34,093 32,710 12,726 12,025 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 270,995 240,409 49,197 47,675 

อ่ืนๆ (8,433) (9,401) - - 

รวม 398,710 364,435 141,159 124,804 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 166,989 130,769 43,837 34,576 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพและ
เงินกูย้มืตดัจาํหน่าย 32,925 2,153 32,925 2,152 

กาํไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์            
เพ่ือการลงทุน 5,414 4,914 55,467 54,967 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน 68,768 (7,654) 68,556 (7,818) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร 1,968,408 1,627,845 172,324 187,759 

รวม 2,242,504 1,758,027 373,109 271,636 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 1,843,794 1,393,592 231,950 146,832 
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32.   กาํไรต่อหุ้น  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี โดยไดป้รับจาํนวนหุ้น
สามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากมูลค่า

หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 โดยถือ
เสมือนว่าการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอ

รายงาน 

 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
กาํไรสาํหรับปี (บาท) 7,393,522,539 6,261,464,863 3,269,439,419 3,781,629,293 
จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัจากการสะทอ้นการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(หุน้) 15,490,956,540 15,463,058,020 15,490,956,540 15,463,058,020 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.48 0.40 0.21 0.24 

          กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

บริษทัฯไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปี 2557 จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
(ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25) เน่ืองจากการคาํนวณกาํไรต่อหุน้โดยสมมติว่ามีการแปลงสภาพหุน้กูท้ ั้งหมด
เป็นหุน้สามญัแสดงกาํไรต่อหุน้ท่ีไม่ปรับลดลง 

33. สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2567 กาํหนดชาํระค่าเช่าสาํหรับ 17 เดือนแรก ในอตัราเดือนละ 
200,000 บาทและเพิ่มอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาสําหรับ 3 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 
560,000 บาท 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นลานจอดรถ ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 6 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 
2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 กาํหนดชาํระค่าเช่าสาํหรับ 3 ปีแรกในอตัราเดือนละ 205,000 บาท และ   
3 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 235,000 บาท 
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บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลา       
การเช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2577 โดยจะเร่ิมชาํระค่าเช่าคร้ังแรกใน
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 ในอตัราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก 3 ปีในอตัราร้อยละ 10 ของค่า
เช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2555 ถึงวนัท่ี       
31 สิงหาคม 2556 ทั้งน้ี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการลงนามเพ่ือต่อสญัญาเช่าดงักล่าวไปอีกเป็นเวลา 1 ปี  

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 5 มกราคม 2549 ใน
อตัราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2570 เป็นตน้ไป ชาํระค่าเช่าในอตัราเดือนละ 
100,000 บาท 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุว่าบริษทัฯตอ้ง         
ยกกรรมสิทธิในอาคารให้หน่วยงานราชการ เม่ือหน่วยงานราชการได้ทาํการตรวจรับอาคารขา้งต้น
เรียบร้อยแลว้ ในปี 2549 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการโดยมี
กาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายปี โดย 5 ปีแรก
จ่ายค่าเช่าในอตัราปีละ 492,676 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก 5 ปี และสาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าปีละ 
990,943 บาท  

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2554       
ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2584 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยไม่มีค่าเช่าในระยะเวลา 3 เดือนแรก และเร่ิม
ชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท และเพิ่มค่าเช่าทุก 3 ปีในอตัรา
ร้อยละ 10 ของค่าเช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

บริษทัฯทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการใหบ้ริการคลินิกเวชกรรม
กาํหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2556 และส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 โดยตกลงชาํระ
ค่าตอบแทนตามอตัราคงท่ีและอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการราย

เดือนก่อนหกัค่าใชจ่้ายใดๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่จาํนวนใดจะ
สูงกวา่   

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพื่อประกอบการสถานพยาบาลและบริการท่ีเก่ียวขอ้งมี
กาํหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 4 เมษายน 2586 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็น
รายปี ในอตัราคงท่ีปีละ 16,449,525 บาท และกาํหนดค่าสิทธิการเช่า ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเป็นจาํนวนเงิน 
300 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวน 
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บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการใหบ้ริการคลินิกเวชกรรม
กาํหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 กาํหนดชาํระค่าเช่าในอตัรา
เดือนละ 260,000 บาท บริษทัฯสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้กคราวละ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2569 

 บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

 บริษทัย่อยทาํสัญญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 กาํหนด
ระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.1 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยตกลง
ชาํระค่าเช่าล่วงหนา้แลว้เป็นจาํนวน 38.8 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ค่าเช่าส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็น
รายเดือน นอกจากน้ีบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัเดียวกนัในการให้บริการในอาคารจอดรถ
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.4 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการใหบ้ริการคลินิกเวชกรรม
ภายในอาคารกาํหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 และได้ต่อสัญญาต่อไปอีกจนถึง                         
31 สิงหาคม 2559 โดยตกลงชาํระค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการรายเดือนก่อนหักค่าใชจ่้ายใดๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่
จาํนวนใดจะสูงกวา่  

 บริษัท บีเอน็เอช เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จํากดั 

 บริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกับสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึง เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุญัญาได ้ 

บริษัท เปาโลเมดิค จํากดั 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงจะหมดสญัญาในเดือนมกราคม 2580 โดยกาํหนดชาํระ
ค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

         บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากดั 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดเวลา 3 ปี ส้ินสุดปี 2556 และต่อมาได้
ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมโดยต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี ส้ินสุดปี 2559 และบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็น
จาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบักรมธนารักษ ์โดยบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนเป็นจาํนวนเงิน
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  
5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา       
-  สัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน                
 (รวมสัญญาเช่าระยะยาวในหมายเหตุ 33) 143 318 1,108 40 106 385 
-  สัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและบริการอ่ืน 271 74 - 181 1 - 
-  สัญญาเพื่อจดัหาและซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ 279 114 - 114 - - 
-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 1,382 22 - 112 - - 
-  สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 58 - - - - - 
รวม 2,133 528 1,108 447 107 385 

 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  
5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา       
-  สัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน                
 (รวมสัญญาเช่าระยะยาวในหมายเหตุ 33) 157 350 1,184 29 115 529 
-  สัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและบริการอ่ืน 320 127 - 20 3 - 
-  สัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ 112 104 - - - - 

-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 1,471 - - 369 - - 

รวม 2,060 581 1,184 418 118 529 

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 291 ลา้นบาท (2556: 263 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ: จาํนวน 36 ลา้น
บาท (2556: 33 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้าย
สาธารณูปโภคและการปฏิบติัตามสญัญา 
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35. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีจดัทาํให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงาน และไดรั้บการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯคือ คณะกรรมการบริหาร   

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืน
ท่ีประกอบกิจการท่ีสนบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่ เซ็นทรัลแลป ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัยา
รักษาโรคและวสัดุทางการแพทย ์ให้บริการจดัการและบริหารทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจรักษาพยาบาล  
ภตัตาคารและประกอบการจาํหน่ายอาหารสุขภาพและบริการจดัการอาคารและสถานท่ี บริการทางดา้นบญัชี 
บริการดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ บริการจดัฝึกอบรม ประกนัสุขภาพ และนายหนา้ประกนัชีวิต ซ่ึงส่วน
งานดาํเนินงานทั้งสองส่วนน้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วน
งานต่างๆ เป็นกลุ่มเดียวกนั วิธีการใหบ้ริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่างๆ มีความใกลเ้คียงกนั  

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการภายใตเ้ขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน    
ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานดาํเนินงาน
และส่วนงานภูมิศาสตร์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงพิจารณารวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ี
รายงานเพียงส่วนเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปี 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของรายไดข้องกิจการ 

36.   สิทธิและประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสริมของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2302(2)/2553 ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.7 สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บไดแ้ก่: 

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

-   ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดระยะเวลา 8 ปี 
นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
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กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคล        
ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างนั้นไปหักออกจาก

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 
ปี นบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนด โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

นั้น 

บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อาํนวยเภสชั) จาํกดั 

บริษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อาํนวยเภสัช) จาํกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสริมฯเลขท่ี 1913(2)/2554 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 โดยไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยาปราศจากเช้ือชนิดนํ้ าปริมาตรมาก (นํ้ าเกลือ) ประเภท 6.5 กิจการ
ผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธ์ิสาํคญัในยา สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บไดแ้ก่ 

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

-   ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคล        
ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างนั้นไปหักออกจาก

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 
ปี นบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนด โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

นั้น 

บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดัไดรั้บสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เลขท่ี 1218(2)/2553 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2553 สําหรับการ   
ผลิตยาสําหรับรักษาคน ประเภท 6.5 กิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธ์ิสําคัญในยา ตั้ งแต่วันท่ี       
25 มกราคม 2553 ซ่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีสาํคญัดงัน้ี 
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- ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- รายไดท่ี้ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการให้รวมถึงรายไดจ้ากการจาํหน่าย       
ผลพลอยไดไ้ดแ้ก่เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

- ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
จะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาํไรสุทธิท่ี

เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้
กาํหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป

รวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

     ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดข้องบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับปี 2557 และ 2556 จาํแนกตามรายไดส่้วนไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนและส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนแสดงไวด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน 
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม      

การลงทุน รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 588,611 462,495 53,752,739 48,707,386 54,341,350 49,169,881 
รายไดอ่ื้น 1,143,953 823,940 1,489,263 1,412,703 2,633,216 2,236,643 

รวมรายได ้ 1,732,564 1,286,435 55,242,002 50,120,089 56,974,566 51,406,524 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน 
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม      

การลงทุน รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 588,611 462,495 11,164,738 10,469,054 11,753,349 10,931,549 
รายไดอ่ื้น - - 3,540,803 4,311,594 3,540,803 4,311,594 

รวมรายได ้ 588,611 462,495 14,705,541 14,780,648 15,294,152 15,243,143 

37. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107    
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินตามท่ีระบุในหมายเหตุ 4.21 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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37.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเป็นปกติจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศในตลาด และมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือจากการท่ีคู่สัญญาจะไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
บริษทัยอ่ยไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ส่วนบริษทัฯใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินในการบริหาร
ความเส่ียงดงักล่าว เม่ือพิจารณาว่าเหมาะสม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสาร
อนุพนัธ์เพื่อการคา้หรือการเกง็กาํไร 

37.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนัและบริษทัฯจะพิจารณาเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้ืมเพื่อบริหาร

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวตามความเหมาะสม 

สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา

ดอกเบ้ีย  

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษัทฯได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง         
มีกาํหนดระยะเวลา 9 ปี โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับ 4 ปีแรก
และอตัราลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํบวกอตัราคงท่ีต่อปีสาํหรับ 5 ปีหลงั ของยอดคงเหลือของ
หุ้นกูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 บริษทัฯไดต้กลงกบัสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวเพื่อเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียโดยลดอตัราดอกเบ้ียในปีท่ี 1 ลงและเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจาก
อตัราลอยตวัในปีท่ี 5 และ 6 มาเป็นอตัราคงท่ี ส่วนอตัราดอกเบ้ียของปีอ่ืนๆ ยงัคงเท่าเดิมตามท่ีกาํหนดไว้
ในสญัญา 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ีย - สินทรัพย ์ 70.6 - 70.6 - 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงินเสมือน

วา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน   

1 ปี 1-5 ปี 
มากกวา่ 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคา

ตลาด 
ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ    
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23 - - 3,549 22 3,594 
- เงินลงทุนชัว่คราว 295 - - - 1,583 1,878 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 5,819 5,819 
- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 25 - - 5 - 30 
- เงินลงทุน - - - - 15,232 15,232 
 343 - - 3,554 22,656 26,553 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน - - - 22 - 22 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 4,408 4,408 
- เงินกูย้มืระยะสั้น 89 - - - - 89 
- เงินกูย้มืระยะยาว 2 2,500 - 8,402 - 10,904 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 59 101 - - - 160 
- หุน้กู ้ 2,500 999 7,593 - - 11,092 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 9,346 - - - 9,346 
 2,650 12,946 7,593 8,424 4,408 36,021 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน   

1 ปี 1-5 ปี 
มากกวา่ 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคา

ตลาด 

ไม่มี         
อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ    
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 389 - - 3,651 21 4,061 
- เงินลงทุนชัว่คราว 120 - - - - 120 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 4,925 4,925 
- เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน - 10 - - - 10 
- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 19 - - 2 - 21 
- เงินลงทุน - - - - 13,593 13,593 
 528 10 - 3,653 18,539 22,730 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน - - - 19 - 19 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 4,021 4,021 
- เงินกูย้มืระยะยาว 3 2,503 - 6,058 - 8,564 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 84 75 - - - 159 
- หุน้กู ้ 2,969 3,499 7,591      -    - 14,059 
 3,056 6,077 7,591 6,077 4,021 26,822 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน   

1 ปี 1-5 ปี 
มากกวา่ 5 

ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคา

ตลาด 

ไม่มี         
อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,859 4 1,863 
- เงินลงทุนชัว่คราว 1,583 - - - - 1,583 
- ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - 1,052 1,052 
- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,756 - 1,756 
- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 14 - - - - 14 
- เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 5,341 - 5,341 
- เงินลงทุน - - - - 46,250 46,250 

 1,597 - - 8,956 47,306 57,859 
หนีสิ้นทางการเงิน       
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 928 928 
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 4,703 - 4,703 
- เงินกูย้มืระยะยาว - 2,500 - 8,345 - 10,845 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11 15 - - - 26 
- หุน้กู ้ 2,500 999 7,593 - - 11,092 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 9,346 - - - 9,346 

 2,511 12,860 7,593 13,048 928 36,940 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน   

1 ปี 1-5 ปี 
มากกวา่ 5 

ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคา

ตลาด 

ไม่มี         
อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200 - - 1,554 2 1,756 
- ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - 885 885 
- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 913 - 913 
- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 14 - - - - 14 
- เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 5,733 - 5,733 
- เงินลงทุน - - - - 36,848 36,848 

 214 - - 8,200 37,735 46,149 
หนีสิ้นทางการเงิน       
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 987 987 
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,926 - 2,926 
- เงินกูย้มืระยะยาว - 2,500 - 5,755 - 8,255 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11 18 - - - 29 
- หุน้กู ้ 2,969 3,499 7,591 - - 14,059 

 2,980 6,017 7,591 8,681 987 26,256 
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37.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ืออุปกรณ์การแพทย์

และการขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  

          สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contract) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจาํนวนท่ีขาย 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
31 ธนัวาคม 2557 เหรียญสหรัฐอเมริกา 969,981 32.60 - 33.24 
31 ธนัวาคม 2556 เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,889,271 31.25 - 33.01 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557     2556 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ (หน้ีสิน) (229.1) (1,345.7) - - 

 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ คาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนั

การเงิน เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญาน้ี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

37.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม ตัว๋แลกเงินและ
ลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการพิจารณากาํหนดวงเงินสินเช่ือท่ีจะให้กบัลูกคา้หรือ

คู่สญัญา และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สัญญาอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว   

 การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย
และมีอยู่จาํนวนมากราย  จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืน ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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37.5 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง

ตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลกัษณะของเคร่ืองมือทาง

การเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

38.  การบริหารจัดการทุน  

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุน
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.9:1.0 (2556: 0.8:1.0) และ เฉพาะบริษทั
ฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.4:1.0 (2556: 1.0:1.0) 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษทั รอยลั บางกอก เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่น
สดัส่วนร้อยละ 100 มีโครงการท่ีจะเขา้ร่วมทุนในบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) โดย
บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเดิมจากผูถื้อหุ้นรายย่อยเป็นจาํนวน 1,201,686 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.03 ของทุน

ชาํระแลว้ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 96,134,880 บาท  

40. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558   
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