
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมแบบยอ่ ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34  

เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้    

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็น ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

วชิาติ โลเกศกระว ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 

 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2558  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,463,540            3,608,367            2,020,340            1,862,515            

เงินลงทุนชัว่คราว 239,419               1,877,618            336                      1,583,292            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 6,166,432            5,822,137            1,253,409            1,051,773            

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                           -                           1,695,418            1,755,709            

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4,550                   9,100                   -                           -                           

สินคา้คงเหลือ 1,101,066            1,110,813            94,761                 98,629                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 286,981               270,022               59,474                 22,939                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,261,988          12,698,057          5,123,738            6,374,857            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 30,970                 29,526                 14,000                 14,000                 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 14,859,114          14,182,876          9,028,589            9,028,589            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           37,546,530          36,557,177          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 980,849               1,006,683            680,520               664,246               

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                           -                           5,629,015            5,341,175            

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 267,554               265,450               521,213               519,109               

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9 48,338,973          46,935,259          8,119,864            7,386,790            

ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน 297,308               297,308               296,981               296,981               

ค่าความนิยม 15,999,934          15,999,934          -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 859,083               861,367               315,306               310,490               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สิทธิการเช่า 5 686,299               700,376               371,116               379,562               

อ่ืนๆ 5 414,160               392,821               38,730                 46,320                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 82,734,244          80,671,600          62,561,864          60,544,439          
รวมสินทรัพย์ 93,996,232          93,369,657          67,685,602          66,919,296          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 10 582,068               21,850                 500,000               -                           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 11 4,409,710            4,388,736            1,224,851            927,758               

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 1,659,205            1,592,368            1,624,877            1,537,681            

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 13 63,744                 59,338 10,181                 10,718                 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 999,640               2,499,843 999,640               2,499,843            

เงินกูย้ืมระยะสั้น 98,700 88,700 -                           -                           

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                           -                           5,815,676            4,703,039            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 701,466               631,985 132,712               82,258                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,648,537            2,796,220 830,084               592,525               

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 296,438               307,563 104,616               104,650               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5 335,425               507,179 56,359                 139,229               

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 12,794,933          12,893,782          11,298,996          10,597,701          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 8,567,134            9,371,613 8,508,825            9,306,926            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 71,686                 101,403               10,848                 15,404                 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 9,590,691            8,592,144            9,590,691            8,592,144            

หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 15 9,511,491            9,345,725            9,511,491            9,345,725            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,426,126            1,356,593            261,222               245,985               

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน 724,481               666,509               140,721               159,154               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,810,281            1,843,794            228,655               231,950               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 185,387               199,996               38,537                 54,733                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 31,887,277          31,477,777          28,290,990          27,952,021          

รวมหนีสิ้น 44,682,210          44,371,559          39,589,986          38,549,722          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน  
หุน้สามญั 16,497,868,714 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,649,787            1,649,787            1,649,787            1,649,787            

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

หุน้สามญั 15,490,956,540 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,549,096            1,549,096            1,549,096            1,549,096            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20,481,531          20,481,531          20,418,607          20,418,607          

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305,000               305,000               -                           -                           

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 170,000               170,000               170,000               170,000               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,276,856          23,059,105          4,411,280            4,698,257            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,251,003            1,215,423            1,546,633            1,533,614            

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 47,033,486          46,780,155          28,095,616          28,369,574          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,280,536            2,217,943            -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 49,314,022          48,998,098          28,095,616          28,369,574          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 93,996,232          93,369,657          67,685,602          66,919,296          

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 5 14,117,145          12,638,359        3,080,338          2,779,546          

รายไดอ่ื้น 5

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 544,446               392,336              11,516                12,084                

ดอกเบ้ียรับและกาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 8,269                    18,765                77,713                77,082                

เงินปันผลรับ 6, 7, 8 11,320                 7,552                  1,473,434          768,059              

อ่ืน ๆ 191,308               160,545              209,697              164,821              

รวมรายไดอ่ื้น 755,343               579,198              1,772,360          1,022,046          

รวมรายได้ 14,872,488          13,217,557        4,852,698          3,801,592          

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 5 9,788,872            8,614,039          1,901,103          1,747,693          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 3,181,794            2,735,778          936,844              862,171              

รวมค่าใช้จ่าย 12,970,666          11,349,817        2,837,947          2,609,864          

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,901,822            1,867,740          2,014,751          1,191,728          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 316,743               239,966              -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,218,565            2,107,706          2,014,751          1,191,728          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 5 (290,785)              (215,812)            (307,363)            (226,972)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,927,780            1,891,894          1,707,388          964,756              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (375,283)              (324,096)            (66,849)              (34,297)              

กาํไรสําหรับงวด 1,552,497            1,567,798          1,640,539          930,459              

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,491,478            1,500,871          1,640,539          930,459              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 61,019                 66,927                

1,552,497            1,567,798          

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 18 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.10 0.10 0.11 0.06

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 15,490,956,540   15,490,956,540 15,490,956,540 15,490,956,540 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับงวด 1,552,497            1,567,798          1,640,539          930,459              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 4,617                    39,048                (72)                     39,001                

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 63,199                 980                     -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม (26,632)                83,306                -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 41,184                 123,334              (72)                     39,001                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,593,681            1,691,132          1,640,467          969,460              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,531,584            1,624,189          1,640,467          969,460              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 62,097                 66,943                

1,593,681            1,691,132          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 5 28,962,256          26,078,313        6,371,869          5,640,219          

รายไดอ่ื้น 5

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 1,247,506            853,023              22,661                23,795                

ดอกเบ้ียรับและกาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 26,580                 34,011                166,018              159,408              

เงินปันผลรับ 6, 7, 8 11,320                 7,552                  2,702,080          1,555,005          

อ่ืน ๆ 391,072               283,042              405,077              334,799              

รวมรายไดอ่ื้น 1,676,478            1,177,628          3,295,836          2,073,007          

รวมรายได้ 30,638,734          27,255,941        9,667,705          7,713,226          

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 5 19,730,788          17,395,129        3,864,839          3,501,746          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 6,166,846            5,374,663          1,763,577          1,619,877          

รวมค่าใช้จ่าย 25,897,634          22,769,792        5,628,416          5,121,623          

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 4,741,100            4,486,149          4,039,289          2,591,603          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 639,270               486,457              -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 5,380,370            4,972,606          4,039,289          2,591,603          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 5 (561,051)              (454,956)            (596,093)            (480,209)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 4,819,319            4,517,650          3,443,196          2,111,394          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (896,964)              (776,747)            (167,652)            (91,992)              

กาํไรสําหรับงวด 3,922,355            3,740,903          3,275,544          2,019,402          

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,780,272            3,576,129          3,275,544          2,019,402          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 142,083               164,774              

3,922,355            3,740,903          

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 18 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.24 0.23 0.21 0.13

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 15,490,956,540   15,490,956,540 15,490,956,540 15,490,956,540 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับงวด 3,922,355            3,740,903          3,275,544          2,019,402          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 12,275                 69,333                13,019                69,227                

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 41,877                 (16,380)              -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม (12,736)                151,412              -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 41,416                 204,365              13,019                69,227                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,963,771            3,945,268          3,288,563          2,088,629          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,820,946            3,781,365          3,288,563          2,088,629          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 142,825               163,903              

3,963,771            3,945,268          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,819,319            4,517,650          3,443,196          2,111,394          

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,116,721            1,730,991          398,209              332,574              

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 2,946                    12,145                255                     2,456                  

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 49,220                 65,314                21,466                15,017                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 15,000                 -                          -                          -                          

สาํรองสินคา้เส่ือมสภาพ 1,763                    339                     1,024                  -                          

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (228,324)              (203,364)            (70,294)              (63,632)              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (639,270)              (486,457)            -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพตดัจาํหน่าย 15,068                 1,382                  15,068                1,382                  

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,689)                  3,656                  (2,017)                1,011                  

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 16,268                 -                          (3,947)                9,049                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 87,246                 86,703                15,237                14,935                

ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน 31,600                 30,585                5,777                  8,063                  

รายไดด้อกเบ้ียรับ (26,580)                (34,011)              (166,018)            (159,408)            

รายไดเ้งินปันผลรับ (11,320)                (7,552)                (2,702,080)         (1,555,005)         

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 561,051               454,956              596,093              480,209              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 6,807,019            6,172,337          1,551,969          1,198,045          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (395,024)              (265,911)            (226,422)            (20,190)              

สินคา้คงเหลือ 7,984                    99,452                2,844                  17,820                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (16,959)                8,398                  (36,535)              (17,474)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (6,948)                  17,157                13,150                1,064                  

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (227,418)              (128,978)            29,222                (83,369)              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 821,799               799,015              234,066              124,940              

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 275,172               271,372              51,826                62,541                

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (171,754)              (11,723)              (82,870)              14,417                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (17,713)                (20,862)              -                          (6,598)                

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (14,615)                (21,864)              (16,196)              (17,002)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7,061,543            6,918,393          1,521,054          1,274,194          

ดอกเบ้ียรับ 28,090                 41,172                169,338              154,894              

จ่ายดอกเบ้ีย (419,364) (485,482) (457,467)            (519,769)            

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 2,932                    11,664                -                          -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (882,182)              (668,641)            (131,847)            (63,340)              

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 5,791,019            5,817,106          1,101,078          845,979              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

12                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มข้ึน) 1,638,200            (80,513)              1,582,956          -                          

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (1,444)                  (3,776)                -                          -                          

เงินปันผลรับ 270,665               248,382              2,702,080          1,388,705          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (307,182)              (44,375)              (989,353)            (333,469)            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 25,000                 -                          -                          -                          

เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,104)                  (27)                     (2,104)                (27)                     

เงินสดรับสุทธิจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 17,130                 26,654                2,659                  7,150                  

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,106,090)           (4,092,109)         (811,736)            (581,726)            

เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (3,000)                  (20,000)              -                          -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                           -                          60,291                58,799                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                          (710,330)            (459,916)            

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                          442,704              532,910              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (92,617)                (96,446)              (35,298)              (26,340)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (1,561,442)           (4,062,210)         2,241,869          586,086              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

13                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันเพิ่มข้ึน 10,000                 -                          -                          -                          

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                          1,112,637          517,772              

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน 5,862,768            1,500,104          5,800,000          1,500,000          

เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน (5,303,021)           (504,568)            (5,300,000)         (500,000)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                           3,096,336          -                          3,096,336          

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (755,111)              (467,564)            (727,172)            (432,070)            

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน (42,638)                (57,280)              (5,652)                (7,570)                

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,997,586            -                          1,997,586          -                          

เงินสดจ่ายชาํระไถ่ถอนหุน้กู้ (2,500,000)           (2,970,000)         (2,500,000)         (2,970,000)         

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 48,760                 (14,536)              -                          -                          

เงินปันผลจ่าย (3,562,521)           (3,098,148)         (3,562,521)         (3,098,148)         

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (130,227)              (88,619)              -                          -                          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (4,374,404)           (2,604,275)         (3,185,122)         (1,893,680)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (144,827)              (849,379)            157,825              (461,615)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 3,608,367            4,061,345          1,862,515          1,756,131          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 3,463,540            3,211,966          2,020,340          1,294,516          

-                           -                          

ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยซ้ื์อภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 13,748                 17,472                111                     1,856                  

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน(ลดลง) 363,773               (204,688)            269,165              (5,228)                

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) (102,031)              (61,070)              11,984                (9,535)                

เงินปันผลคา้งรับ 4,550                    2,500                  -                          166,300              

เงินปันผลคา้งจ่าย -                           3,801                  -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

14                   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุน(ขาดทุน) ส่วนแบ่ง

จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุน้กู้ ส่วนเกินมลูค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

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

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

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผือ่ขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ที่เป็นทุน บริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556

    - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,549,096          20,481,531        305,000             170,000             18,686,664        (30,725)              2,039,861          (68,364)              113,932             -                         (2,566,425)         (511,721)            40,680,570        1,963,035          42,643,605        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

   การบญัชี 2 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         173                    -                         -                         -                         173                    173                    41,436               41,609               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556

    - หลงัการปรับปรุงใหม่ 1,549,096          20,481,531        305,000             170,000             18,686,664        (30,725)              2,039,861          (68,191)              113,932             -                         (2,566,425)         (511,548)            40,680,743        2,004,471          42,685,214        
กาํไรสาํหรับงวด -  ปรับปรุงใหม่ -                         -                         -                         -                         3,576,129          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         3,576,129          164,774             3,740,903          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                         -                         -                         -                         3,185                 69,331               -                         (15,507)              148,227             -                         -                         202,051             205,236             (871)                   204,365             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                         -                         -                         -                         3,579,314          69,331               -                         (15,507)              148,227             -                         -                         202,051             3,781,365          163,903             3,945,268          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                         -                         -                         -                         (3,098,148)         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,098,148)         -                         (3,098,148)         
ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ

   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,859)                -                         -                         (3,859)                (3,859)                -                         (3,859)                
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน
   ในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (6,009)                -                         (4,930)                (10,939)              (10,939)              (9,438)                (20,377)              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (92,420)              (92,420)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2557  

    - หลงัการปรับปรุงใหม่ 1,549,096          20,481,531        305,000             170,000             19,167,830        38,606               2,039,861          (83,698)              252,291             -                         (2,571,355)         (324,295)            41,349,162        2,066,516          43,415,678        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง

จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุน้กู้ ส่วนเกินมลูค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

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

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

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผือ่ขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ที่เป็นทุน บริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

    - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,549,096          20,481,531        305,000             170,000             23,059,105        259,082             2,639,479          (50,712)              383,050             585,527             (2,601,332)         1,215,094          46,779,826        2,174,433          48,954,259        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

   การบญัชี 2 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         329                    -                         -                         -                         329                    329                    43,510               43,839               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

    - หลงัการปรับปรุงใหม่ 1,549,096          20,481,531        305,000             170,000             23,059,105        259,082             2,639,479          (50,383)              383,050             585,527             (2,601,332)         1,215,423          46,780,155        2,217,943          48,998,098        
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         3,780,272          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         3,780,272          142,083             3,922,355          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         12,269               -                         41,141               (12,736)              -                         -                         40,674               40,674               742                    41,416               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         3,780,272          12,269               -                         41,141               (12,736)              -                         -                         40,674               3,820,946          142,825             3,963,771          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                         -                         -                         -                         (3,562,521)         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,562,521)         -                         (3,562,521)         
ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ

   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,859)                -                         -                         (3,859)                (3,859)                -                         (3,859)                
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน
   ในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (1,235)                (1,235)                (1,235)                49,995               48,760               
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (130,227)            (130,227)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2558 1,549,096          20,481,531        305,000             170,000             23,276,856        271,351             2,639,479          (9,242)                366,455             585,527             (2,602,567)         1,251,003          47,033,486        2,280,536          49,314,022        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม ส่วนเกินทุน(ขาดทุน) หุน้กู้

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - จากการวดั ส่วนเกินทุน แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรอง มลูค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ที่ดิน ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 1,549,096          20,418,607        170,000             4,449,793          (31,270)              751,035             -                         719,765             27,307,261        
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         2,019,402          -                         -                         -                         -                         2,019,402          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         69,227               -                         -                         69,227               69,227               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         2,019,402          69,227               -                         -                         69,227               2,088,629          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                         -                         -                         (3,098,148)         -                         -                         -                         -                         (3,098,148)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2557 1,549,096          20,418,607        170,000             3,371,047          37,957               751,035             -                         788,992             26,297,742        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,549,096          20,418,607        170,000             4,698,257          274,225             673,862             585,527             1,533,614          28,369,574        
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         3,275,544          -                         -                         -                         -                         3,275,544          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         13,019               -                         -                         13,019               13,019               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         3,275,544          13,019               -                         -                         13,019               3,288,563          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                         -                         -                         (3,562,521)         -                         -                         -                         -                         (3,562,521)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2558 1,549,096          20,418,607        170,000             4,411,280          287,244             673,862             585,527             1,546,633          28,095,616        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย และ

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน เลขท่ี 2 

ซอยศูนยว์จิยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง     

ส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด     

ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ     

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่าง

กาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัย่อยในงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ   

งบการเงินขอ้ 7 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ี

ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์

การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษทัย่อย 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ

สาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก

รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุน   

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ

กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิม

แลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้แทน

เน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  27                  

เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาวา่

ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้

ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถ

ใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการ

ถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหาร

ตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน

หรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯทบทวนวา่บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนตามหลกัการของมาตรฐาน

ฉบบัน้ีหรือไม่และพบว่าบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในบริษทั 4 แห่งซ่ึงเดิมถือเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ 

ไดแ้ก่ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั S.R. Property Investment Co., Ltd. Siem Reap 

Land Investment Co., Ltd. และ Phnom Penh First Property Co., Ltd. ดงันั้นบริษทัดงักล่าวจึงถือเป็น

บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจควบคุม 

(วนัท่ีบริษทัฯเขา้ลงทุนในกิจการดงักล่าว) บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

เพื่อสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า

ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใช้วิธี

เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐาน

ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4  

2.     ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบัติ 

   ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และ ขอ้ 1.5 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัในระหวา่งงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ใหม่มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง       

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

     จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนและ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี   
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึน 19 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 123 - 

      รวมสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 142 - 

หน้ีสินหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน  15 - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 83 - 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - - 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 44 - 

      รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน                                                                 142 - 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2557 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กาํไรขาดทุน:   

รายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน 5 - 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน (2) - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง (2) - 

กาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน 1 - 

การแบ่งปันกาํไร 
  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ - - 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 1 - 

กาํไรต่อหุ้น (บาท)   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน(ลดลง) - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2557 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กาํไรขาดทุน:   

รายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน 11 - 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน (8) - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง (1) - 

กาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน 2 - 

การแบ่งปันกาํไร 
  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ - - 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 2 - 

กาํไรต่อหุ้น (บาท)   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน(ลดลง) - - 

3.       ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,078 8,913 15,211 16,935 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5,800,764 5,509,084 1,146,472 919,616 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,209 28,911 75,376 80,454 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 321,381 275,229 16,350 34,768 

รวมลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6,166,432 5,822,137 1,253,409 1,051,773 
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4. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้ง

ชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 11,092 8,381 14,484 16,793 

  3 ถึง 6 เดือน 699 373 426 142 

  6 ถึง 12 เดือน 280 47 301 - 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 7 112 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,078 8,913 15,211 16,935 

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 4,682,171 4,616,581 908,650 869,391 

  3 ถึง 6 เดือน 759,376 601,296 229,315 60,593 

  6 ถึง 12 เดือน 361,172 309,471 66,964 32,177 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 471,322 413,212 204,411 199,574 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,274,041 5,940,560 1,409,340 1,161,735 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (473,277) (431,476) (262,868) (242,119) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5,800,764 5,509,084 1,146,472 919,616 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 5,812,842 5,517,997 1,161,683 936,551 

5. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการจาํหน่ายและซ้ือสินคา้และบริการ ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 

ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์

ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพย ์ ราคาตามสภาพของสินทรัพย ์

ซ้ือเงินลงทุน ราคาเดียวกบัราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก 
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          รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 10.4 4.9 3.0 2.9 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) - - 246.1 237.4 

รายไดอ่ื้น 13.0 13.8 - - 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 0.6 0.3 - - 

เงินปันผลจ่าย 2.1 1.9 2.1 1.9 

     

บริษัทย่อย      

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 18.3 25.8 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 147.8 123.3 

ดอกเบ้ียรับ - - 74.1 60.6 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 1,220.2 526.7 

รายไดอ่ื้น - - 17.4 8.6 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 223.3 185.5 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 58.6 60.9 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 27.5 8.5 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 20.7 16.4 

     

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 1.8 1.1 0.3 0.3 

ดอกเบ้ียรับ - 4.7 - 4.7 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 8) 3.6 - 3.6 - 

รายไดอ่ื้น 2.5 1.7 2.4 1.6 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 3.0 1.2 0.1 - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5.6 7.6 0.7 4.2 

เงินปันผลจ่าย 279.1 242.8 279.1 242.8 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 15.3 8.5 6.0 5.0 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) - - 246.1 237.4 

รายไดอ่ื้น 13.0 21.0 - - 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 0.8 0.5 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.4 0.1 - - 

เงินปันผลจ่าย 2.1 1.9 2.1 1.9 

     

บริษัทย่อย      

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 40.6 37.1 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 303.6 256.8 

ดอกเบ้ียรับ - - 146.8 128.2 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 2,448.8 1,313.6 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ - - - 0.3 

รายไดอ่ื้น - - 29.4 21.7 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ - - 408.4 383.9 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 118.3 123.0 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 49.2 30.2 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 43.8 35.7 

     

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 2.1 1.9 0.6 0.5 

ดอกเบ้ียรับ - 9.8 - 9.8 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 8) 3.6 - 3.6 - 

รายไดอ่ื้น 4.1 7.0 4.0 2.7 

ตน้ทุนสินคา้และบริการ 5.1 2.3 0.4 - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11.9 10.2 5.3 4.7 

เงินปันผลจ่าย 279.1 242.8 279.1 242.8 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน

งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัร่วม 11,051 7,087 2,139 3,104 

บริษทัยอ่ย - - 12,893 12,597 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,027 1,826 179 1,234 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 12,078 8,913 15,211 16,935 

     

เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 4,550 9,100 - - 

รวมเงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 4,550 9,100 - - 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 53,156 46,751 

รวม - - 53,156 46,751 

อืน่ๆ     

บริษทัร่วม 24,338 20,181 - - 

บริษทัยอ่ย - - 22,042 32,921 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,871 8,730 178 782 

รวม 32,209 28,911 22,220 33,703 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 32,209 28,911 75,376 80,454 

     

สิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ปรับปรุงใหม่)                             

(รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,754 52,800 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  49,754 52,800 - - 

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

บริษทัยอ่ย - - 3,051 3,528 

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - กจิการที่

เกีย่วข้องกนั - - 3,051 3,528 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 17,114 13,933 - 21,023 

บริษทัยอ่ย - - 147,243 117,262 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,049 1,804 337 104 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 19,163 15,737 147,580 138,389 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 2,425 1,980 - - 

บริษทัยอ่ย - - 44,294 49,902 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,565 3,779 295 1,746 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 5,990 5,759 44,589 51,648 

     

เงนิมดัจาํรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

บริษทัยอ่ย - - 2,833 1,210 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 765 735 765 735 

รวมเงนิมดัจาํรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 765 735 3,598 1,945 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม

2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน

2558 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 1,755,709 418,087 (478,378) 1,695,418 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,755,709 418,087 (478,378) 1,695,418 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 5,341,175 730,544 (442,704) 5,629,015 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,341,175 730,544 (442,704) 5,629,015 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 4,703,039 1,633,424 (520,787) 5,815,676 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,703,039 1,633,424 (520,787) 5,815,676 

 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั และเงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี และทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้น   

กบับริษทัยอ่ยหลายแห่งโดยคิดดอกเบ้ียสําหรับเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราดอกเบ้ีย MLR 

ลบอตัราคงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา และคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม   

ระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราเงินฝากประจาํ ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมี

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 สัญญาบริการและบริหารงาน 

 บริษทัฯ 

 บริษัทฯได้ทาํสัญญาให้บริการรับจ้างบริหารงานกับบริษัทย่อย ซ่ึงได้กาํหนดค่าจ้างบริหารงานเป็น                    

รายเดือนตามอตัราร้อยละของรายไดสุ้ทธิตามขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญา 
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 บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ย โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจาก

สัดส่วนผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาให้บริการและบริหารงานกับบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯและ      

บริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการและบริหารงานเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการดา้นบญัชีกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้ง

ชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯและ            

บริษทัยอ่ยชาํระค่าบริหารงานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาให้บริการบาํรุงรักษาและบริหารจดัการกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง            

โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทฯเป็นระยะเวลา 3 ปี            

เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษทัย่อยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุใน

สัญญา ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต่้อสัญญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 

บริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเพื่อปลูกสร้างอาคาร ซ่ึงมีระยะเวลา

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และบริษทัย่อยต้องชําระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

นอกจากน้ีบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงนั้ นได้ทําสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทย่อย เพื่อใช้ดําเนินงานของ

โรงพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2560โดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตอ้งชาํระค่าเช่าเป็น 

รายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเพื่อปลูกสร้างอาคารเพื่อใชเ้ป็นสถาน

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

ตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายไตรมาสตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 27 

สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

 บริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2550  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศกบับริษทัฯ

เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมให้บริการและสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้ก โดยสัญญาดงักล่าวได้

กาํหนดอตัราค่าบริการขั้นตํ่า ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะไดรั้บจากบริษทัฯเป็นรายเดือน บริษทัฯไดต่้อสัญญาออกไป

อีก 25 เดือน โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 1.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 

2557: 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเงินเบิกเกินบัญชีจาํนวนเงิน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา               

(31 ธนัวาคม 2557: 1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 3.9 ลา้นบาท ให้กบับริษทัร่วม

แห่งหน่ึง 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 78.0 64.6 78.0 64.6 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.6 0.6 0.6 0.6 

รวม 78.6 65.2 78.6 65.2 

              (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 100.5 86.1 100.5 86.1 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.1 1.1 1.1 1.1 

รวม 101.6 87.2 101.6 87.2 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของ        

การถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯและบริษทัย่อย         

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

 โทรทศัน์และวิทย ุ

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

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 3,793,767 3,653,933 1,459,801 1,459,801 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (ถือหุ้นโดยบริษทัฯร้อยละ 15.26         

ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 25.11 25.11 198,180 198,180 69,952 69,952 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 730 ลา้นบาท 23.95 23.95 10,382,810 10,164,710 7,497,336 7,497,336 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ       9,028,589 9,028,589 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย     14,375,826 14,017,892   

บริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย         

บริษทั โซเด็กซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 11,499 7,134   

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจดัการ 0.15 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 

30.00 30.00 393 393   

บริษทั ก. วสุพล จาํกดั โรงพยาบาล 54 ลา้นบาท 25.83 25.83 158,609 157,850   

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นทางออ้มโดย

บริษทัยอ่ยร้อยละ 44.67) 

ผลิตและจาํหน่ายเวชภณัฑ ์ 120 ลา้นบาท 44.67 - 313,180 -   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย     483,681 165,377   

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (393) (393)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย - สุทธิ    483,288 164,984   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    14,859,114 14,182,876   



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 29 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งใหม่ 

ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2558 บริษทั รอยลั บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้น

อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมทุนในบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)  โดยไดเ้ขา้ซ้ือ

หุน้บริษทัดงักล่าวรวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 5,326,443 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 44.39 ของทุนชาํระแลว้ คิดเป็นมูลค่าเงิน

ลงทุนทั้งส้ิน 306.5 ล้านบาท  เม่ือรวมกับเงินลงทุนส่วนท่ีบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงถือไวใ้นบริษทั เยเนอรัล 

ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 0.32  มูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 1.8 ลา้นบาท  ทาํให้กลุ่ม

บริษทัถือหุ้นทางออ้มรวมกนัในบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

44.67 ของทุนชาํระแลว้  ดงันั้นบริษทัดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัร่วม 

รายละเอยีดของส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในระหว่างงวดมีดังนี ้ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ระหวา่งงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด  

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 

2558 

30 มิถุนายน 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

30 มิถุนายน 

2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย     

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั - - - - 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  183,904 169,859 27,531 27,531 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั - 6,849 - - 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 436,720 305,176 218,563 209,820 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย     

บริษทั โซเด็กซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,365 4,573 - - 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

บริษทั ก. วสุพล จาํกดั 9,461 - - - 

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตอล โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 4,820 - - - 

รวม 639,270 486,457 246,094 237,351 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จาํนวนประมาณ 620.6 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2557: 

สองแห่งจาํนวน 475.0 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 97 (30 มิถุนายน 2557: ร้อยละ 98) ของส่วนแบ่งกาํไรจาก

บริษทัร่วมทั้งหมด คาํนวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น  
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 

เงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวด 

   

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

30 มิถุนายน

2557 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 766,109 526,700 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.80 98.80 574,535 574,535 123,500 98,800 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.69 99.69 610,174 610,174 249,215 49,843 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,657 602,657 80,428 26,809 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 84.00 84.00 101,868 101,868 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.27 97.27 708,966 708,966 190,640 136,172 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 120,000 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 75,000 67,500 

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 99.69 450,643 450,643 125,615 107,670 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 91.36 91.36 934,348 934,348 54,814 40,923 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ

ร้อยละ 74.02 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 24.66) 

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

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 23,750 19,000 

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 813,220 813,220 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 31 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 

เงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวด 

   

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

30 มิถุนายน

2557 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   

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 - - 

บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทต้ิ์ง จาํกดั ใหบ้ริการดา้นบญัชี 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 30,000 30,000 - - 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) ประกนัสุขภาพ 200 ลา้นบาท 99.97 99.97 142,027 142,027 - - 

บริษทั รอยลับางกอก  เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั การลงทุน  1,086 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,086,000 736,000 - - 

บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี 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 เทรนน่ิง จาํกดั บริการจดัฝึกอบรม 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) การลงทุน 1,108 ลา้นบาท 98.54 98.52 9,258,651 9,256,116 349,435 - 

บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,222,872 2,922,872 - 60,000 

บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.64 93.61 1,737,638 1,737,239 137,611 94,200 

บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.71 85.71 939,775 939,775 68,571 68,571 

บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,131 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 

เงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวด 

   

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

30 มิถุนายน

2557 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จาํกดั  นายหนา้ประกนัชีวติ  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 100.00 100.00 800,000 800,000 - - 

บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 42.8 ลา้นบาท 87.05 86.89 551,319 214,900 - - 

บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (ถือ

หุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 29.01 ถือหุน้ทางออ้มโดย

บริษทัยอ่ยร้อยละ 29.02) 

โรงพยาบาล 193.8 ลา้นบาท 29.01 29.01 327,802 327,802 - - 

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 65,310 - - 

บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จาํกดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั  โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จาํกดั โรงพยาบาล 3,655 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,655,000 3,655,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โรงพยาบาล 

 

3,610 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,610,000 3,610,000 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 

เงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวด 

   

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

30 มิถุนายน

2557 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จาํกดั การลงทุน 405 ลา้นบาท 100.00 100.00 405,000 405,000 - - 

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 88 88 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการขนส่งทาง
อากาศยาน 

100 ลา้นบาท 49.00 49.00 50,859 50,859 - - 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     37,700,593 36,711,240 2,448,767 1,313,645 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (154,063) (154,063)   

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     37,546,530 36,557,177   
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 บริษทั รอยลับางกอก เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั รอยลับางกอก เฮ็ลธ์แคร์ 

จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 736 ลา้นบาท เป็น 1,086 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั

เพิ่มทุนจาํนวน 35 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราหุน้ไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน รวมเป็น

เงิน 350 ลา้นบาทแลว้ในไตรมาส 2 ปี 2558 

 บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ในปี 2558 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 2.6 

ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 98.54 

บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 

ในปี 2558 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดัเป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นบาท 

ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 93.64 

บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั ได้มีมติ

อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 30 

ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราหุน้ไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯไดจ้่ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 

300 ลา้นบาทแลว้ในไตรมาส 2 ปี 2558 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ของบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ได้

มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 21.43 ลา้นบาท เป็น 42.86 ลา้นบาท  โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 2.14 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 42.86 ลา้นบาท บริษทัฯ 

เข้าซ้ือหุ้นเพิ่มจาํนวน 1.87 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 180 บาท รวมเป็นเงิน 336.42 ล้านบาท           

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 87.05 
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บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จาํกดั และการเขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดของบริษทั ก. วสุพล จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ช่ือ 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จาํกดั  ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,300 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 130 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้

อนุมติัให้บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จาํกดั เขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 

Transfer) ของบริษทั ก. วสุพล จาํกดั โดยจะจ่ายชาํระค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการเป็นเงินสด

จาํนวนไม่เกิน 1,431 ล้านบาท พร้อมรับโอนหน้ีสินทั้งหมดของบริษทั ก. วสุพล จาํกดั จาํนวนไม่เกิน      

47 ลา้นบาท  การรับโอนกิจการทั้งหมดคาดวา่จะเสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน ปี 2558 บริษทั โรงพยาบาล

กรุงเทพเมืองราช จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จในเดือนกรกฎาคม ปี 2558 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ช่ือ 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2558 

โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 
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8. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   

และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

30 มิถุนายน

2557 

เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ        

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 41,562 - 1,770 1,770 5 4 

0บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.20 350 350 195 192 

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 2,494 1.50 269,829 269,829 2,625 3,000 

    271,949 271,949 2,825 3,196 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    1,015 33,087 - - 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    272,964 305,036 2,825 3,196 

        

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สายการบิน 2,100 0.85 39,466 39,466 3,581 - 

บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง

เอกซ์เรย ์

100 4.09 - 

 

4,520 

 

- 

 

613 

 

    39,466 43,986 3,581 613 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    358,039 309,693 - - 

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     397,505 353,679 3,581 613 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   

และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด  

    

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

30 มิถุนายน

2557 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเท่ียว 100 0.53 531 531 - - 

บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลด้ิง จาํกดั การลงทุน 53 7.58 5,000 5,000 200 200 

บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง

เอกซ์เรย ์

100 4.09 4,520 

 

- 

 

613 

 

- 

 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    10,051 5,531 813 200 

        

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ    680,520 664,246 7,219 4,009 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนชาํระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   

และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ   (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

30 มิถุนายน

2557 

เงนิลงทุนโดยบริษัทย่อย 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน    10,000 10,000 - - 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    1,156 1,060 - - 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน    11,156 11,060 - - 

        

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        

บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 160 4.28 143,724 143,724 2,053 - 

ส่วนขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    (20,874) (19,848) - - 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    122,850 123,876 2,053 - 

 

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

  ทุนชาํระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   

และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 

    

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

30 มิถุนายน

2557 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีไม่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 48 143 

บริษทั ประสิทธิรัตน ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจมหาวทิยาลยั

รังสิต 

150 33.33 107,192 107,192 2,000 1,900 

บริษทั เอเชีย แล๊บบอราทอร่ี เซ็นเตอร์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป 5 8.00 400 400 - 1,500 

บริษทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จาํกดั ขายเวชภณัฑ ์ 120 5.10 8,000 8,000 - - 

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)   ผลิตและจาํหน่ายเวชภณัฑ ์ 60 0.44 - 1,178 - - 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีไม่เกีย่วข้องกนั     115,882 117,060 2,048 3,543 

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ)        

บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 4 (ถนนเพชรบุรี) จาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 328 89.79 - - - - 

บริษทั คลาส-ว ีจาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 250 89.66 - - - - 

บริษทั ภูเก็ตพาราไดซ์ จาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 409 72.26 - - - - 

บริษทั สมุนไพรพญาไท จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 196 63.64 42,889 42,889 - - 

บริษทั โรงพยาบาลภูเก็ต จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 358 19.08 - - - - 

บริษทั ภูเก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 195 6.15 29,552 29,552 - - 

    72,441 72,441 - - 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (22,000) (7,000) - - 

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ) - สุทธิ    50,441 65,441 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงินรวม    980,849 1,006,683 11,320 7,552 
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บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัอ่ืน

เป็นบริษทัร่วมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็น

เงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย

ทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว 

เงินลงทุนในหุน้สามญัท่ีหยดุดาํเนินกิจการ 

บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีสถานะหยุดดาํเนินกิจการแต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 (ปรับปรุงใหม่)  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 46,501,843 7,386,790 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 433,416 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - หลงัการปรับปรุงใหม่ 46,935,259 7,386,790 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,381,579 1,092,998 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

ณ วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (14,634) (642) 

โอนเขา้ระหวา่งงวด 15,472 4,474 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,018,754) (363,756) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 40,051 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 48,338,973 8,119,864 
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10.  เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 21,850 - 

กูเ้พิ่ม 5,862,768 5,800,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (5,303,021) (5,300,000) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 471 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 582,068 500,000 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีระบุในสัญญา  

และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,163 15,737 147,580 138,389 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,589,321 2,853,990 362,014 358,912 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,990 5,759 44,589 51,648 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,332,668 948,652 585,570 305,695 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 462,568 564,598 85,098 73,114 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,409,710 4,388,736 1,224,851 927,758 
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12. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                

30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 (ปรับปรุงใหม่)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 10,903,971 10,844,607 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 60,010 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - หลงัการปรับปรุงใหม่ 10,963,981 10,844,607 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (755,111) (727,173) 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 16,268 16,268 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,201 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 10,226,339 10,133,702 

หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (1,659,205) (1,624,877) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 8,567,134 8,508,825 

บริษัทฯ 

ก) ในปี 2551 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึงในวงเงิน 3,438 ล้านบาท มีกาํหนด

ระยะเวลา 10 ปี เงินกู้ยืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกอตัราคงท่ีต่อปี

ตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

เงินกู้ยืมดังกล่าวระบุเง่ือนไขให้บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถนาํทรัพย์สินของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยไปคํ้าประกนัใดๆ และระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้ง

ปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 916.8 ลา้นบาท              

(31 ธนัวาคม 2557: 1,088.7 ลา้นบาท) 

ข) ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 

3,000 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและ

ชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมียอด

คงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 1,719.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 1,919.0 ลา้นบาท) 
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ค) ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน     

586 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็น

รายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืม

เป็นจาํนวน 435.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 470.6 ลา้นบาท) 

ง) ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,766 

ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระ

เงินต้นเป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมียอด

คงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 1,213.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 1,348.0 ลา้นบาท) 

จ) ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 

2,500 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี และกาํหนดชาํระเงินตน้เม่ือสัญญาครบกาํหนด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ

มียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 2,500.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 2,500.0 ลา้นบาท) 

ฉ) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน            

20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปีในปีท่ี 1 และในอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย

เป็นรายไตรมาสและชาํระเงินตน้ทุก 6 เดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  

บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 20.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 678.6 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2557: 20.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 662.3 ลา้นบาท) 

ช) ในเดือนเมษายน 2557 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท  

มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา BIBOR 3 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี

ตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมเป็นจาํนวน 958.3 ล้านบาท         

(31 ธนัวาคม 2557: 1,000.0 ลา้นบาท) 
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ซ) ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 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 30 มิถุนายน 

2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 1,712.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 1,856.0 ลา้น

บาท) 

บริษัทย่อย 

ก) ในปี 2550 และ 2551 Angkor Pisith Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนั

การเงินแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี 10 เดือน เงินกูย้ืม

ดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน

และชําระเงินต้นเป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา เงินกู้ยืมน้ีค ํ้ าประกนัโดยบริษทัฯ     

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

หรือเทียบเท่า 47.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 57.1 

ลา้นบาท) 

ข) ในปี 2551 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ีย

ในอตัราคงท่ีต่อปี  โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมเป็นจาํนวน 0.6 ล้านบาท              

(31 ธนัวาคม 2557: 2.3 ลา้นบาท) 

ค)      ในปี 2550 บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงิน

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศในวงเงิน 200 ลา้นบาท และไดป้รับวงเงินเป็น 190 ลา้น

บาท ในปี 2553 โดยมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบอตัราคงท่ี

ต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุใน

สัญญา บริษทัย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในค่าจ้างบริการตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่สถาบนั

การเงินแห่งน้ี เพื่อคํ้าประกนัหน้ีดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงิน

กูย้มืเป็นจาํนวน 45.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 60.0 ลา้นบาท) 

 สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 1เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 142,379 169,770 21,884 27,412 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (6,949) (9,029) (855) (1,290) 

รวม 135,430 160,741 21,029 26,122 

หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (63,744) (59,338) (10,181) (10,718) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 71,686 101,403 10,848 15,404 

 ณ วนัท่ี 130 มิถุนายน 2558 1และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า

ขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน  68,389 73,990 142,379 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (4,645) (2,304) (6,949) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า

การเงิน 63,744 71,686 135,430 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน  63,849 105,921 169,770 

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

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า

การเงิน 59,338 101,403 160,741 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว 10,750 11,134 21,884 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (569) (286) (855) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า

ระยะยาว 10,181 10,848 21,029 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว 11,480 15,932 27,412 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (762) (528) (1,290) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า

ระยะยาว 10,718 15,404 26,122 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพื่อจัดหา

เคร่ืองมือทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะสําหรับใช้ในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่า

เป็นรายเดือนรวม 32 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสัญญา  

14. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และตดัจาํหน่ายสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 11,091,987 

ออกหุน้กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 2,000,000 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (2,414) 

ไถ่ถอนหุน้กูใ้นระหวา่งงวด (2,500,000) 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 758 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 10,590,331 

หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (999,640) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,590,691 
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 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2552 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ จาํนวน

รวม 3,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 3,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ 

หุ้นกู ้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี และ หุ้นกู ้อายุ 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 บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุ้น

กูด้งักล่าวน้ีแลว้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 1,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 1,000 ลา้นบาท 

อายุ 3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.78 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกู้

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

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้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 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุ้นกูจ้าํนวน 4,000 ลา้นบาท

กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 23.1 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 3,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 3,000 

ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ หุ้นกูจ้าํนวน 2,000,000 หน่วย อายุ 7 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.19 ต่อปี 

และหุน้กูจ้าํนวน 1,000,000 หน่วย อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.39 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 

6 เดือน  
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เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2558 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่

มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 2,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 2,000 

ลา้นบาท อายุ 10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.95 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยบริษทัฯได้

ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุ้นกู้จาํนวน 2,000 ล้านบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตาม    

ท่ีกล่าวในหมายเหตุ 23.1 

 หุ้นกู้มีขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯต้องปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           

การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  

15.     หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ

ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า และมีมติอนุมติั

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าว      

และเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ 

(ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 

อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

มูลค่ารวม 10,000 ลา้นบาท 

สกุลเงิน   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 หากราคาหุ้นของ

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

การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนซ้ือขายหุ้นกู้

แปลงสภาพดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” 

กาํหนดใหกิ้จการท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทุน

เพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯ ได้แยก

องคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้าํนวณ

จากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยู่

ขณะนั้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องค์ประกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

หกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 

หรือครบอายุการชาํระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้ะไม่มี

การเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

16.    เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

18 เมษายน 2557 3,098 0.20 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 3,098 0.20 

บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2557 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

17 เมษายน 2558 3,563 0.23 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 3,563 0.23 

บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2558 
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17. ภาษีเงินได้  

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี              

ท่ีประมาณไว ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 933,546 795,695 174,203 89,338 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (36,582) (18,948) (6,551) 2,654 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 896,964 776,747 167,652 91,992 

18.   กาํไรต่อหุ้น  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด           

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

บริษทัฯไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558

จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15) เน่ืองจากการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นโดยสมมติวา่มี

การแปลงสภาพหุน้กูท้ ั้งหมดเป็นหุ้นสามญัแสดงกาํไรต่อหุ้นท่ีไม่ปรับลดลง 

19. สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 

26 กุมภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2567 กาํหนดชาํระค่าเช่าสําหรับ 17 เดือนแรก ในอตัราเดือนละ 

200,000 บาทและเพิ่มอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาสําหรับ 3 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 

560,000 บาท 
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 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นลานจอดรถ ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 6 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 

2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 กาํหนดชาํระค่าเช่าสําหรับ 3 ปีแรกในอตัราเดือนละ 205,000 บาท และ   

3 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 235,000 บาท 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล 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 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี       

31 สิงหาคม 2556 ทั้งน้ี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการลงนามเพื่อต่อสัญญาเช่าดงักล่าวไปอีกเป็นเวลา 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 ซ่ึงตามสัญญาระบุวา่บริษทัฯตอ้ง         

ยกกรรมสิทธิในอาคารให้หน่วยงานราชการ เม่ือหน่วยงานราชการได้ทาํการตรวจรับอาคารข้างต้น

เรียบร้อยแล้ว ในปี 2549 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการโดยมี

กาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายปี โดย 5 ปีแรก

จ่ายค่าเช่าในอตัราปีละ 492,676 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก 5 ปี และสําหรับ 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 เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรม

กาํหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2556 และส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 โดยตกลงชาํระ

ค่าตอบแทนตามอตัราคงท่ีและอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบกิจการราย

เดือนก่อนหกัค่าใชจ่้ายใดๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่จาํนวนใดจะ

สูงกวา่   
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บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 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 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรม

กาํหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 กาํหนดชาํระค่าเช่าในอตัรา

เดือนละ 260,000 บาท บริษทัฯสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้กคราวละ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2569 

 บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

 บริษทัย่อยทาํสัญญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 กาํหนด

ระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2547 รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155 ลา้นบาท และบริษทัย่อยตกลง

ชาํระค่าเช่าล่วงหน้าแลว้เป็นจาํนวน 39 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ค่าเช่าส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็น

รายเดือน นอกจากน้ีบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาบริการกบับริษทัเดียวกนัในการให้บริการในอาคารจอดรถ

ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรม

ภายในอาคารกําหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 และได้ต่อสัญญาต่อไปอีกจนถึง                         

31 สิงหาคม 2559 โดยตกลงชาํระค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่

จาํนวนใดจะสูงกวา่  

 บริษัท บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากดั 

 บริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกับสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึง เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุัญญาได ้ 

บริษัท เปาโลเมดิค จํากดั 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงจะหมดสัญญาในเดือนมกราคม 2580 โดยกาํหนดชาํระ

ค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

     บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากดั 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดเวลา 3 ปี ส้ินสุดปี 2556 และต่อมาได้

ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมโดยต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี ส้ินสุดปี 2559 และบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็น

จาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง 
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บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบักรมธนารักษ ์โดยบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนเป็นจาํนวนเงิน

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสญัญา       

-  สญัญาเช่าอาคารและท่ีดิน                

 (รวมสญัญาเช่าระยะยาวในหมายเหตุ 19) 237 374 1,057 48 99 373 

-  สญัญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและบริการอ่ืน 277 70 - 84 - - 

-  สญัญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ 238 236 - 63 3 - 

-  สญัญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 931 - - 224 - - 

-  สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 124 - - - - - 

รวม 1,807 680 1,057 419 102 373 

 
 

(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 

ภาระผกูพนัตามสญัญา       

-  สญัญาเช่าอาคารและท่ีดิน                

 (รวมสญัญาเช่าระยะยาวในหมายเหตุ 19) 143 318 1,108 40 106 385 

-  สญัญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและบริการอ่ืน 271 74 - 181 1 - 

-  สญัญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ 279 114 - 114 - - 

-  สญัญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 1,382 22 - 112 - - 

-  สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 58 - - - - - 

รวม 2,133 528 1,108 447 107 385 
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หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 601 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 291 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ: 

จาํนวน 336 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 36 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ

ตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการปฏิบติัตามสัญญา 

21. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีจดัทาํให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงาน และได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯคือ คณะกรรมการบริหาร   

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืน

ท่ีประกอบกิจการท่ีสนบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่ เซ็นทรัลแลป ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัยา

รักษาโรคและวสัดุทางการแพทย ์ให้บริการจดัการและบริหารทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจรักษาพยาบาล  

ภตัตาคารและประกอบการจาํหน่ายอาหารสุขภาพและบริการจดัการอาคารและสถานท่ี บริการทางดา้นบญัชี 

บริการดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ บริการจดัฝึกอบรม ประกนัสุขภาพ และนายหนา้ประกนัชีวิต ซ่ึงส่วน

งานดาํเนินงานทั้งสองส่วนน้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วน

งานต่างๆ เป็นกลุ่มเดียวกนั วธีิการใหบ้ริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่างๆ มีความใกลเ้คียงกนั  

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการภายใตเ้ขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน    

ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกวา่ร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานดาํเนินงาน

และส่วนงานภูมิศาสตร์ ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงพิจารณารวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ี

รายงานเพียงส่วนเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี

แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้อง

กิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 

22.  เคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี

สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะใช ้

วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
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ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของ

ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 - ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง  

ระดบั 2 - ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 - ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 1 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 804,475 670,469 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

23. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

23.1 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา

ดอกเบ้ีย  

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทัฯได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง           

มีกาํหนดระยะเวลา 9 ปี โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นอตัราคงท่ีสําหรับ 4 ปีแรก

และอตัราลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํบวกอตัราคงท่ีต่อปีสาํหรับ 5 ปีหลงั ของยอดคงเหลือของ

หุ้นกูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 บริษทัฯไดต้กลงกบัสถาบนัการเงิน

ดงักล่าวเพื่อเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียโดยลดอตัราดอกเบ้ียในปีท่ี 1 ลงและเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจาก

อตัราลอยตวัในปีท่ี 5 และ 6 มาเป็นอตัราคงท่ี ส่วนอตัราดอกเบ้ียของปีอ่ืนๆ ยงัคงเท่าเดิมตามท่ีกาํหนดไว้

ในสัญญา 
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 เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 บริษทัฯได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง           

มีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นอตัราลอยตวั BIBOR               

3 เดือนลบอตัราคงท่ีต่อปี ของยอดคงเหลือของหุน้กูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 

 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ีย - สินทรัพย ์(หน้ีสิน) (47.0) 70.6 (47.0) 70.6 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงินเสมือน

วา่ไดย้กเลิกสัญญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

23.2 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contract) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของจาํนวนท่ีขาย 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

30 มิถุนายน 2558 เหรียญสหรัฐอเมริกา 874,154 32.55 - 33.91 

31 ธนัวาคม 2557 เหรียญสหรัฐอเมริกา 969,981 32.60 - 33.24 
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ (หน้ีสิน) (473.6) (229.1) - - 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ คาํนวณโดยใช้อตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนั

การเงิน เสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาน้ี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

24. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้รับมอบอํานาจของบริษัทฯในวันท่ี                  

11 สิงหาคม 2558   
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