
 
 

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และงบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2560 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีโครงการใหก้ารรักษาพยาบาล
โดยคิดค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ยใหแ้ก่สมาชิกท่ีไดจ่้ายค่าสมาชิกล่วงหนา้เป็นระยะเวลาตลอดชีพ ซ่ึงบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยไดย้ติุโครงการดงักล่าวแลว้ดว้ยเหตุผลทางกฎหมายเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพนัธ์ 2560 
ตามล าดบั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยถือตามตวัเลข
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายคืนและชดเชยใหแ้ก่สมาชิกจากการยติุโครงการในปี 2560 เป็นจ านวนประมาณ 964 
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ ประมาณ 820 ลา้นบาท) ซ่ึงในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สมาชิกบางส่วน
ในงบการเงินรวมจ านวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 151 รายจาก 282 ราย         
ไดต้กลงยอมรับขอ้เสนอและรับเงินจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินจากการยติุ
โครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินค่าสมาชิกท่ีตอ้งจ่ายคืนและเงินชดเชยท่ีอาจตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่อดีตสมาชิกท่ียงัไม่ตอบรับขอ้เสนอในงบการเงินรวมมียอดคงคา้งจ านวนประมาณ 440 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษทัฯประมาณ 380 ลา้นบาท)  

ในระหวา่งปี 2560 มีอดีตสมาชิกโครงการดงักล่าวบางส่วนท่ียงัไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยต่อศาลเพื่อใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินโครงการดงักล่าวต่อไปและอดีตสมาชิกอีกส่วนหน่ึงได้
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ต่อมาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธนัวาคม 2560 ศาลไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีบางส่วน 
โดยมีสาระส าคญัคือใหบ้ริษทัฯ ท าการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอตัราปกติแบบไม่มีส่วนลด และบางส่วนให้
สมาชิกใชสิ้ทธิตามโครงการฯ จนกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืนโดยศาลไดใ้หอ้ดีตสมาชิกท่ี
ไดรั้บการคุม้ครองชัว่คราวตามค าสั่งศาลท าสัญญาประกนัต่อศาลวา่ตกลงยนิยอมรับผดิชดใชค้่ารักษาพยาบาล
ดงักล่าวแก่บริษทัฯ หากศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่บริษทัฯ มีสิทธิยติุโครงการดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึก
อดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิไดช้ าระค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวเป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาล
จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 
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ในเดือนธนัวาคม 2560 มกราคม 2561 และกุมภาพนัธ์ 2561 ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดี
บางส่วน โดยใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ศาลแพง่ได ้    
มีค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกฟ้องคดีอีกบางส่วน โดยใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลงของโครงการดงักล่าว
ต่อไป และหากบริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงของโครงการดงักล่าวต่อไปได ้ใหบ้ริษทัฯจ่ายชดใชค้่า
สินไหมทดแทน และคดีบางส่วนยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทัฯ มีความเห็นวา่จากขอ้เทจ็จริงและบทบญัญติัของกฎหมาย สัญญาดงักล่าวเขา้ลกัษณะของสัญญา
ประกนัภยัและการยติุโครงการดงักล่าวเป็นการด าเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และการอุทธรณ์ของบริษทัฯมี
แนวโนม้ท่ีจะชนะคดีได ้ดงันั้น  ฝ่ายบริหารโดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯจึงไดใ้ช้
สิทธิตามกฎหมายยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพง่ส าหรับคดีบางส่วนแลว้เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 
เพื่อใหศ้าลสูงไดพ้ิจารณาและพิพากษาคดีใหเ้ป็นท่ียติุและเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการต่อไป ทั้งน้ีคดี
ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลสูง  ซ่ึงผลของคดียงัมีความไม่แน่นอน  ดงันั้นบริษทัฯจึงยงัไม่
สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี ทั้งน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิได้
ช าระค่ารักษาพยาบาลโดยอาศยัค าพิพากษาของศาลแพง่ดงักล่าวเป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาลสูงจะมีค าพิพากษา 

ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
เหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความ
เส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ               
ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากมีจ านวนเงินท่ีมีนยัส าคญัคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 91 ของยอดรายไดร้วม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี
รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค้่าบริการทาง
การแพทย ์รายไดค้่าห้องผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท า
กบัคู่สัญญามีความหลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพื่อทดสอบการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการขายและบริการท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนงัสือยนืยนัยอดลูกหน้ีการคา้ และ
ตรวจตดัยอดการรับรู้รายได ้ประกอบกบัไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated 
data) วเิคราะห์อตัราส่วนของรายไดท่ี้ส าคญักบัขอ้มูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสอบทานความผดิปกติ
ท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

ค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                       
งบการเงินขอ้ 17 เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ี                  
ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแส            
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการ
เติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าความนิยม ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็น
พิเศษต่อมูลค่าค่าความนิยมของกลุ่มบริษทั 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตาม
ลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช ้          
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัรา
คิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกใชโ้ดยการวเิคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

การรวมธุรกจิ  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดล้งทุนใน
บริษทั เมโยโพลีคลีนิค จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้และ
วดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชว้ธีิการจดัสรรราคาซ้ือ (Purchase 
Price Allocation) ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามส าคญักบัรายการ
ซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
มากในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดงักล่าว ท าใหเ้กิดความเส่ียงในการรับรู้
และวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ รวมถึงสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือดงักล่าวเพื่อประเมินวา่รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามของการ
รวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม่ 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลค่าการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มูลค่าดงักล่าวถูกตอ้งตามมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละไม่รวมตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ 
ทดสอบการค านวณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาตามวธีิการจดัสรรราคาซ้ือ 
(Purchase Price Allocation) โดยพิจารณาความเหมาะสมของวธีิการและขอ้สมมติต่างๆท่ีส าคญัท่ีผูป้ระเมินราคา
อิสระใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเท่ียงธรรม
ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และทดสอบการค านวณและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการบนัทึกค่าความนิยม  
ตลอดจนพิจารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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คดีฟ้องร้อง 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการยุติโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพหลายคดี ซ่ึงใน
เดือนธนัวาคม 2560 ถึงกุมภาพนัธ์ 2561 ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษาตดัสินคดีบางส่วนและใหบ้ริษทัฯแพค้ดี อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลสูงแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 และปัจจุบนัการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่
แลว้เสร็จ ท าใหฝ่้ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาขอ้กฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องเพื่อใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากความเสียหายดงักล่าว ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริง
เม่ือการพิจารณาคดีดงักล่าวส้ินสุด อาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้จึงท าใหมี้ความเส่ียงเก่ียวกบัการ
รับรู้ประมาณการหน้ีสินหรือการเปิดเผยขอ้มูลหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดงักล่าว 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษในการตรวจสอบในเร่ืองเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารและแผนกกฎหมายของบริษทัฯเก่ียวกบักระบวนการในการรวบรวมและ
ควบคุมดูแลคดีฟ้องร้องท่ีเกิดข้ึนและคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมถึงสอบทานรายการค่าใชจ่้ายค่าท่ีปรึกษา
กฎหมายเพื่อสอบทานความครบถว้นสมบูรณ์ของรายการคดีความต่างๆท่ีบริษทัฯแจง้ใหท้ราบ และสอบถามถึง
รายละเอียด ความคืบหนา้ของคดีฟ้องร้อง และวธีิการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 
และประเมินดุลยพินิจท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวโดยการ  

 สอบทานเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา รวมถึงค าฟ้องและค าคดัคา้นต่างๆทั้งของบริษทัฯและ
คู่กรณีท่ีไดน้ าเสนอต่อศาลเพื่อท าความเขา้ใจในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน 

 สอบทานเอกสารโตต้อบระหวา่งกนัของบริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงค าพิพากษาของ
ศาลแพง่ ค าอุทธรณ์ของบริษทัฯ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงใชป้ระกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารในการใช้
ผลงานของผูเ้ช่ียวชาญภายนอก รวมถึงส่งหนงัสือยนืยนัไปยงัท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกท่ีบริษทัฯใช้
เพื่อให้รายงานรายละเอียด สถานะและความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
บริษทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยขา้พเจา้ไดป้ระเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ
และความเท่ียงธรรมของท่ีปรึกษากฎหมายตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงพิจารณาถึงหลกั
กฎหมาย ขอ้ก าหนดและคดีความตวัอยา่งท่ีเคยมีการตดัสินแลว้ในอดีตท่ีท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกใชใ้น
การอา้งอิงวา่มีความสอดคลอ้งกบัคดีความและขอ้พิพาทของบริษทัฯ 
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 ขา้พเจา้ไดข้อความเห็นจากท่ีปรึกษากฎหมายของขา้พเจา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยขา้พเจา้ไดป้ระเมิน 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของท่ีปรึกษากฎหมายตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงพิจารณาถึงหลกักฎหมาย ขอ้ก าหนดและคดีความตวัอยา่งท่ีเคยมี
การตดัสินแลว้ในอดีตท่ีท่ีปรึกษากฎหมายของขา้พเจา้ใชใ้นการอา้งอิงวา่มีความสอดคลอ้งกบัคดีความของ
บริษทัฯ 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง         
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน     

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

 

กมลทิพย ์ เลิศวทิยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2561 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 5,091,153,164       4,216,830,857      2,618,963,957    2,762,362,494    

เงินลงทุนชวัคราว 7 571,624,577          548,063,152         392,950              387,027              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9, 10 6,939,933,954       6,257,413,072      1,438,389,707    1,039,466,387    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 10 -                             -                            2,723,764,670    2,143,392,592    

สินคา้คงเหลือ 11 1,735,272,042       1,515,747,918      113,241,565       108,903,873       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 21,084,678            57,280,276           -                         -                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 14,359,068,415     12,595,335,275    6,894,752,849    6,054,512,373    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 8 7,947,612              45,862,059           -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 15,807,178,513     16,401,010,414    7,948,498,671    9,028,589,568    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                             -                            52,435,450,014  40,431,044,012  

เงินลงทุนระยะยาวอืน 14 645,799,727          835,985,142         323,320,929       427,402,912       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 10 -                             -                            4,790,396,350    5,130,374,694    

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 15 307,777,419          306,743,951         675,359,200       704,498,529       

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 16 71,559,483,132     56,461,043,896    12,316,569,147  10,046,123,520  

ค่าความนิยม 17 17,538,868,508     16,932,250,590    -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 1,237,368,137       1,188,302,453      503,729,959       482,171,342       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 32 68,013,620            75,106,976           -                         28,948,184         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 

สิทธิการเช่า 10, 19 664,715,064          697,715,441         334,256,038       350,167,562       

เงินมดัจาํค่าทีดินและสิงปลูกสร้าง 16.1 -                             1,080,000,000      -                         1,080,000,000    

อืนๆ 10 430,471,367          395,162,199         49,109,631         56,367,578         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 108,267,623,099   94,419,183,121    79,376,689,939  67,765,687,901  

รวมสินทรัพย์ 122,626,691,514   107,014,518,396  86,271,442,788  73,820,200,274  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 20 72,337,111            1,578,643,930      -                         1,500,000,000    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10, 21 4,749,670,467       4,399,931,003      979,557,002       849,199,011       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,223,013,766       4,912,129,391      1,366,207,386    1,269,826,020    

หนีสินจากการยุติโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 22 440,022,035          963,797,750         379,777,105       820,311,726       

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 1,463,307,467       4,252,097,511      1,463,307,467    4,239,341,800    

   - หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 24 22,039,204            43,860,890           4,743,561           11,213,542         

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลทีไม่เกียวขอ้งกนั 67,000,000            89,000,000           -                         -                         

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 10 -                             -                            9,952,013,760    8,343,358,008    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 706,015,432          699,777,573         108,494,246       75,348,313         

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 27 2,441,500              317,891,300         2,441,500           239,691,300       

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 224,097,990          216,445,069         101,030,164       105,400,778       

หนีสินหมุนเวียนอืน 447,168,874          403,865,319         121,037,758       98,463,467         

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 13,417,113,846     17,877,439,736    14,478,609,949  17,552,153,965  

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 9,335,332,000       3,453,331,333      9,335,332,000    3,453,331,333    

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 24 16,492,526            17,656,934           136,723              3,398,968           

หุน้กู ้ 25 19,584,603,035     12,588,899,605    19,584,603,035  12,588,899,605  

หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบทีเป็นหนีสิน 26 8,774,269,700       9,873,567,164      8,774,269,700    9,873,567,164    

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 27 2,005,835,724       1,928,147,614      571,860,982       632,829,915       

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 632,004,436          647,059,860         122,067,489       120,706,391       

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 32 2,847,116,595       2,186,865,315      385,767,821       -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 10 142,809,384          136,696,436         44,560,022         44,720,573         

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 43,338,463,400     30,832,224,261    38,818,597,772  26,717,453,949  

รวมหนสิีน 56,755,577,246     48,709,663,997    53,297,207,721  44,269,607,914  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน  

หุน้สามญั 17,582,235,672 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 28 1,758,223,567       1,649,786,871      1,758,223,567    1,649,786,871    

(31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 16,497,868,714 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท)

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

หุน้สามญั 15,490,956,540 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 28 1,549,095,654       1,549,095,654      1,549,095,654    1,549,095,654    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20,572,873,162     20,481,530,880    20,509,949,234  20,418,606,952  

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

ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนทีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (2,683,446,777)      (2,680,290,437)     -                         -                         

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30 175,822,357          170,000,477         175,822,357       170,000,477       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 34,314,505,000     29,069,149,164    7,943,891,220    5,852,887,332    

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,837,349,624       6,824,075,852      2,795,476,602    1,560,001,945    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 63,071,199,345     55,718,561,915    32,974,235,067  29,550,592,360  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,799,914,923       2,586,292,484      -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 65,871,114,268     58,304,854,399    32,974,235,067  29,550,592,360  

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 122,626,691,514   107,014,518,396  86,271,442,788  73,820,200,274  

-                             -                            -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 10 69,122,919,381   65,236,523,139   13,446,843,966   13,330,145,501 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 2,809,580,753     2,666,979,380     -                          -                        

รายไดอื้น 10

ดอกเบียรับ 51,761,502          52,215,191          385,534,167        316,866,070      

เงินปันผลรับ 12, 13, 14 15,587,971          21,375,943          3,573,869,116     5,418,965,241   

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน 12, 14 2,880,064,316     208,663,809        3,424,968,894     205,463,809      

อืน ๆ 839,556,638        940,456,219        1,092,701,699     1,224,834,446   

รวมรายไดอื้น 3,786,970,427     1,222,711,162     8,477,073,876     7,166,129,566   

รวมรายได้ 75,719,470,561   69,126,213,681   21,923,917,842   20,496,275,067 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 10 47,975,225,531   45,276,809,525   8,399,959,145     8,404,606,693   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10 14,487,862,750   13,644,189,407   3,909,268,797     3,834,010,994   

รวมค่าใช้จ่าย 62,463,088,281   58,920,998,932   12,309,227,942   12,238,617,687 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,256,382,280   10,205,214,749   9,614,689,900     8,257,657,380   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,417,310,474     1,369,958,152     -                          -                        

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,673,692,754   11,575,172,901   9,614,689,900     8,257,657,380   

ตน้ทุนทางการเงิน 10 (1,535,450,432)   (881,008,035)       (1,619,250,923)    (963,475,555)     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,138,242,322   10,694,164,866   7,995,438,977     7,294,181,825   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (2,563,539,888)   (1,922,300,568)    (943,920,282)       (358,744,037)     

กําไรสําหรับปี 10,574,702,434   8,771,864,298     7,051,518,695     6,935,437,788   

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 10,215,739,620   8,386,477,660     7,051,518,695     6,935,437,788   

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 358,962,814        385,386,638        

10,574,702,434   8,771,864,298     

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน 33 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.66 0.54 0.46 0.45

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 15,490,956,540   15,490,956,540   15,490,956,540   15,490,956,540 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับปี 10,574,702,434   8,771,864,298     7,051,518,695     6,935,437,788   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลกาํไร(ขาดทุน, กลบัรายการส่วนเกินทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14 (152,148,999)      33,315,720          (83,265,587)         (59,774,927)       

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ (65,573,426)        (6,844,480)          -                          -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม 12 115,905,066        440,392,219        -                          -                        

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (101,817,359)      466,863,459        (83,265,587)         (59,774,927)       

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาทีดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 16 2,208,147,388     39,232,196          1,410,082,526     -                        

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,208,147,388     39,232,196          1,410,082,526     -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 2,106,330,029     506,095,655        1,326,816,939     (59,774,927)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 12,681,032,463   9,277,959,953     8,378,335,634     6,875,662,861   

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 12,317,425,710   8,879,699,385     8,378,335,634     6,875,662,861   

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 363,606,753        398,260,568        

12,681,032,463   9,277,959,953     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13,138,242,322   10,694,164,866   7,995,438,977     7,294,181,825   

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,167,658,678     4,803,222,771     967,614,442        937,633,690      

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 26,525,894          12,370,741          40,036                 2,823,720          

ค่าเผอืการลดมูลค่าของภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 20,906,492          4,754,948            1,184,664            2,291,744          

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 193,050,641        109,215,203        47,861,380          44,127,797        

ค่าเผอื(กลบัรายการ)การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 2,895,566           (5,439,998)          7,764,819            (2,700,000)        

ค่าเผอืการปรับลดราคาทุนของสินคา้ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 14,612,038          2,872,967            89,695                 227,596             

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (320,916,881)      (319,383,476)       (126,588,731)       (128,346,841)     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,417,310,474)   (1,369,958,152)    -                          -                        

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพตดัจาํหน่าย 43,309,298          31,814,821          43,309,298          31,814,821        

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน (2,880,064,316)   (208,663,809)       (3,424,968,894)    (205,463,809)     

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9,130,204           (14,334,607)         (2,038,738)          (5,518,045)        

ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน -                          388,735               -                          -                        

ขาดทุน(กาํไร)จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 580,829              (65,323,848)         29,869,749          (128,771,713)     

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 44,144,144          (612,906)             44,144,144          (612,906)           

ค่าใชจ่้าย(กลบัรายการ)ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 142,938,407        196,969,047        (8,943,862)          48,745,546        

ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน (2,930,571)          12,741,483          (3,332,573)          3,118,226          

ดอกเบียรับ (41,764,284)        (49,231,931)         (385,534,167)       (316,866,070)     

เงินปันผลรับ (15,587,971)        (21,375,943)         (3,573,869,116)    (5,418,965,241)  

ดอกเบียจ่าย 1,535,450,432     881,008,035        1,619,250,923     963,475,555      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 15,660,870,448   14,695,198,947   3,231,292,046     3,121,195,895   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (830,684,282)      341,939,990        (463,211,200)       438,681,128      

สินคา้คงเหลือ (226,462,583)      (232,851,541)       (4,427,387)          (9,773,684)        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 19,702,665          (26,550,018)         16,861,190          (22,522,538)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (2,921,706)          18,154,803          1,084,025,357     (34,073,166)       

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (397,378,503)      388,307,235        (412,088,283)       40,480,522        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 252,380,339        (105,997,850)       53,100,713          (39,454,980)       

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 313,514,378        242,902,348        123,579,215        131,529,823      

หนีสินหมุนเวยีนอืน 40,884,990          48,414,714          22,574,291          18,276,731        

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (408,189,811)      (204,496,536)       (289,274,870)       (170,796,873)     

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 6,081,488           6,689,236            (160,548)             7,224,305          

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 14,427,797,423   15,171,711,328   3,362,270,524     3,480,767,163   

ดอกเบียรับ 42,441,528          49,708,324          385,099,476        318,115,892      

จ่ายดอกเบีย (970,864,368) (720,066,293) (1,055,865,232)    (806,525,261)     

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 25,224,963          22,088,724          -                          -                        

จ่ายภาษีเงินได้ (2,591,250,828)   (2,076,803,618)    (806,421,446)       (374,390,254)     

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 10,933,348,718   12,446,638,465   1,885,083,322     2,617,967,540   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวลดลง (เพมิขึน) (23,561,425)        (519,782,493)       (5,923)                 966,006             

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง 37,914,447          14,845,594          -                          14,000,000        

เงินปันผลรับ 513,778,924        506,620,243        3,573,869,116     5,418,965,241   

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (1,343,540,528)   (7,843,320)          (12,004,406,002)  (1,360,561,054)  

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืนทีปิดกิจการ -                          31,339,237          -                          -                        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน 4,505,059,791     484,942,700        4,505,059,791     475,292,700      

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                          -                          (582,417,198)       (816,453,662)     

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (5,101,574,828)    (457,458,490)     

รับชาํระเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          5,342,130,615     1,108,609,785   

เงินสดจ่ายซืออสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (605,960)             (2,305,687)          (605,960)             (2,305,687)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 45,317,368          58,228,169          5,600,353            9,789,805          

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (15,303,721,720) (8,506,442,347)    (1,289,607,894)    (2,881,608,544)  

เงินสดจ่ายมดัจาํทีดินและสิงปลูกสร้าง -                          (1,080,000,000)    -                          (1,080,000,000)  

เงินสดจ่ายซือสิทธิการเช่า (8,026,495)          (82,134,134)         -                          (4,169,918)        

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (292,260,311)      (389,696,325)       (120,368,597)       (175,139,083)     

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (11,869,645,909) (9,492,228,363)    (5,672,326,527)    249,927,099      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (21,898,969)        (168,945,080)       -                          -                        

เงินเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงินเพมิขึน(ลดลง) (1,503,788,829)   1,502,969,016     (1,500,000,000)    1,500,000,000   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,400,000,000     -                          7,400,000,000     -                        

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,248,792,047)   (1,734,683,265)    (4,236,710,133)    (1,671,607,000)  

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หนีสัญญาเช่าการเงิน (43,698,120)        (60,512,667)         (9,887,739)          (12,297,501)       

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลทีไม่เกียวขอ้งกนัลดลง (22,000,000)        (8,700,000)          -                          -                        

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                          -                          1,608,655,752     40,024,351        

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 6,992,451,150     2,996,318,126     6,992,451,150     2,996,318,126   

เงินสดจ่ายชาํระไถ่ถอนหุ้นกู้ -                          (1,000,000,000)    -                          (1,000,000,000)  

เงินสดจ่ายชาํระไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (1,655,971,435)   -                          (1,655,971,435)    -                        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพมิขึน

จากการเรียกชาํระค่าหุ้นเพมิเติมของบริษทัยอ่ย 33,247,552          -                          -                          -                        

เงินปันผลจ่าย (4,954,692,927)   (5,575,114,450)    (4,954,692,927)    (5,575,114,450)  

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุ้นทีไม่มีอาํนาจควบคุม (164,236,877)      (217,454,036)       -                          -                        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,810,619,498     (4,266,122,356)    3,643,844,668     (3,722,676,474)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 874,322,307        (1,311,712,254)    (143,398,537)       (854,781,835)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 4,216,830,857     5,528,543,111     2,762,362,494     3,617,144,329   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5,091,153,164     4,216,830,857     2,618,963,957     2,762,362,494   

-                          -                          -                          -                        

ขอ้มูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยซื์อภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 19,410,307          14,861,948          -                          9,721,216          

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง) 99,332,421          (609,976,373)       11,771,548          (332,668,621)     

เจา้หนีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพิมขึน (ลดลง) 97,241,764          (155,579,840)       90,140,104          10,943,939        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

12              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง

ส่วนเกินมูลค่า จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอืน หุน้กู้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสูงกว่า จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงนิลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรบัโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงนิทีเป็น ผูถื้อหุน้ องคป์ระกอบ อืนของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ทีเป็นทุน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2558 1,549,095,654    20,481,530,880  305,000,325       (2,603,132,547)   170,000,477       26,197,987,900  337,255,759       5,110,102,326    37,429,212         328,121,305       585,527,449       6,398,436,051    52,498,918,740  2,498,142,000    54,997,060,740         

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          8,386,477,660    -                          -                          -                          -                          -                          -                          8,386,477,660    385,386,638       8,771,864,298           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          59,798,054         33,321,181         26,203,184         (6,694,859)          380,594,165       -                          433,423,671       493,221,725       12,873,930         506,095,655              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          8,446,275,714    33,321,181         26,203,184         (6,694,859)          380,594,165       -                          433,423,671       8,879,699,385    398,260,568       9,277,959,953           

เงินปันผลจ่าย 29 -                          -                          -                          -                          -                          (5,575,114,450)   -                          -                          -                          -                          -                          -                          (5,575,114,450)   -                          (5,575,114,450)         

ส่วนแบ่งดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ

   ทีถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (7,783,870)          -                          (7,783,870)          (7,783,870)          -                          (7,783,870)                

การเปลียนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซือเงนิลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (77,157,890)        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (77,157,890)        (92,656,048)        (169,813,938)            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (217,454,036)      (217,454,036)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 1,549,095,654    20,481,530,880  305,000,325       (2,680,290,437)   170,000,477       29,069,149,164  370,576,940       5,136,305,510    30,734,353         700,931,600       585,527,449       6,824,075,852    55,718,561,915  2,586,292,484    58,304,854,399         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

6

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง

ส่วนเกินมูลค่า จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอืน หุน้กู้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสูงกว่า จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงนิลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรบัโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงนิทีเป็น ผูถื้อหุน้ องคป์ระกอบ อืนของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ทีเป็นทุน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 1,549,095,654    20,481,530,880  305,000,325       (2,680,290,437)   170,000,477       29,069,149,164  370,576,940       5,136,305,510    30,734,353         700,931,600       585,527,449       6,824,075,852    55,718,561,915  2,586,292,484    58,304,854,399         

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          10,215,739,620  -                          -                          -                          -                          -                          -                          10,215,739,620  358,962,814       10,574,702,434         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (9,868,977)          (152,150,464)      2,200,555,964    (62,624,476)        125,774,043       -                          2,111,555,067    2,101,686,090    4,643,939           2,106,330,029           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          10,205,870,643  (152,150,464)      2,200,555,964    (62,624,476)        125,774,043       -                          2,111,555,067    12,317,425,710  363,606,753       12,681,032,463         

ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                          91,342,282         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (91,342,282)        (91,342,282)        -                          -                          -                                

สาํรองตามกฎหมาย 30 -                          -                          -                          -                          5,821,880           (5,821,880)          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                

เงินปันผลจ่าย 29 -                          -                          -                          -                          -                          (4,954,692,927)   -                          -                          -                          -                          -                          -                          (4,954,692,927)   -                          (4,954,692,927)         

ส่วนแบ่งดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ

   ทีถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (6,939,013)          -                          (6,939,013)          (6,939,013)          -                          (6,939,013)                

การเปลียนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซือและขาย

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (3,156,340)          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (3,156,340)          14,252,563         11,096,223                

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (164,236,877)      (164,236,877)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560 1,549,095,654    20,572,873,162  305,000,325       (2,683,446,777)   175,822,357       34,314,505,000  218,426,476       7,336,861,474    (31,890,123)        819,766,630       494,185,167       8,837,349,624    63,071,199,345  2,799,914,923    65,871,114,268         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

7

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม ส่วนเกินทุน หุน้กู ้

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - จากการวดั ส่วนเกินทุน แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา องคป์ระกอบ อืนของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ทีดิน ทเีป็นทุน ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2558 1,549,095,654    20,418,606,952  170,000,477       4,492,563,994    360,388,041       673,861,382       585,527,449       1,619,776,872 28,250,043,949

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          6,935,437,788    -                          -                          -                          -                          6,935,437,788    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          (59,774,927)        -                          -                          (59,774,927)        (59,774,927)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                          -                          -                          6,935,437,788    (59,774,927)        -                          -                          (59,774,927)        6,875,662,861    

เงินปันผลจ่าย 29 -                          -                          -                          (5,575,114,450)   -                          -                          -                          -                          (5,575,114,450)   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 1,549,095,654    20,418,606,952  170,000,477       5,852,887,332    300,613,114       673,861,382       585,527,449       1,560,001,945    29,550,592,360  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 1,549,095,654    20,418,606,952  170,000,477       5,852,887,332    300,613,114       673,861,382       585,527,449       1,560,001,945 29,550,592,360

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          7,051,518,695    -                          -                          -                          -                          7,051,518,695    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          (83,265,587)        1,410,082,526    -                          1,326,816,939    1,326,816,939    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                          -                          -                          7,051,518,695    (83,265,587)        1,410,082,526    -                          1,326,816,939    8,378,335,634    

ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                          91,342,282         -                          -                          -                          -                          (91,342,282)        (91,342,282)        -                          

สาํรองตามกฎหมาย 30 -                          -                          5,821,880           (5,821,880)          -                          -                          -                          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย 29 -                          -                          -                          (4,954,692,927)   -                          -                          -                          -                          (4,954,692,927)   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 1,549,095,654    20,509,949,234  175,822,357       7,943,891,220    217,347,527       2,083,943,908    494,185,167       2,795,476,602    32,974,235,067  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี            
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 
  2560 2559 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 95.76 95.76 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ ากดั โรงพยาบาล 98.82 98.81 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั โรงพยาบาล 99.70 99.69 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั โรงพยาบาล 91.48 91.48 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จ ากดั โรงพยาบาล 84.00 84.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั โรงพยาบาล 97.27 97.27 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 

 



 

 14 

 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 
  2560 2559 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)    
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั โรงพยาบาล 99.76 99.76 
บริษทั วฒันเวช จ ากดั โรงพยาบาล 99.69 99.69 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั โรงพยาบาล 91.42 91.42 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 80.00 80.00 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั โรงพยาบาล 93.65 93.64 
บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั โรงพยาบาล 85.71 85.71 
บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 99.76 99.76 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ ากดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  (ถือหุน้โดย
บริษทัฯ ร้อยละ 34.43 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 
29.02) 

โรงพยาบาล 34.43 34.43 

บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ ากดั  โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. หยดุด าเนินกิจการ 70.00 70.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จ ากดั ยงัไม่เปิดด าเนินการ 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั  ยงัไม่เปิดด าเนินการ 100.00 100.00 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 
(ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 74.02 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 24.66) 

เซ็นทรัลแลป 74.02 74.02 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เซ็นทรัลแลป 95.00 95.00 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. ยงัไม่เปิดด าเนินการ 100.00 100.00 
บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์้ง จ ากดั  ใหบ้ริการดา้นบญัชี 100.00 100.00 
บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน)  ประกนัสุขภาพ 99.99 99.97 
บริษทั รอยลับางกอก เฮล็ธ์แคร์ จ ากดั การลงทุน 100.00 100.00 



 

 15 

 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 
  2560 2559 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)    
บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั บริการดา้นเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 
100.00 100.00 

บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั บริการจดัฝึกอบรม 100.00 100.00 
บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) การลงทุน 98.59 98.56 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จ ากดั นายหนา้ประกนัชีวติ 100.00 100.00 
บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา 87.05 87.05 
BDMS Inter Pte. Ltd. การลงทุน  100.00 100.00 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 100.00 100.00 
บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั การลงทุน 100.00 100.00 
S.R. Property Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 49.00 49.00 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 49.00 49.00 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสงัหาริมทรัพย ์ 49.00 49.00 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จ ากดั (ถือหุน้โดย
บริษทัฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อย
ละ 12.75) 

บริการขนส่งทางอากาศยาน 87.25 87.25 

บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั บริหารทรัพยสิ์น 100.00 100.00 
บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั ศูนยก์ารแพทยด์า้น         

เวชศาสตร์ชะลอวยั และ
ฟ้ืนฟสุูขภาพ 

100.00 - 

    
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย    
บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั โรงพยาบาล 70.14 69.75 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)   โรงพยาบาล 29.02 29.02 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั โรงพยาบาล 100.00 100.00 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั โรงพยาบาล 99.18 99.18 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั โรงพยาบาล 98.23 98.23 
บริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 75.07 74.80 
บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั โรงพยาบาล 44.53 44.53 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั เซ็นทรัลแลป 25.97 25.97 
บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอส อี จ ากดั 
 

ใหบ้ริการจดัการและ
บริหารทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวขอ้งในธุรกิจ
รักษาพยาบาล  

99.98 99.98 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 
  2560 2559 

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย (ต่อ)    
บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ด จ ากดั 
 

จดัจ าหน่ายสินคา้และ
ใหบ้ริการเพื่อสุขภาพ  
เวชส าอางค ์ 

100.00 100.00 

บริษทั เอสวโีฮลด้ิง จ ากดั การลงทุน 100.00 100.00 
บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสชั) จ ากดั ผูผ้ลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัยา
รักษาโรคและวสัดุ
ทางการแพทย ์

100.00 100.00 

N Health (Cambodia) Co., Ltd. บริการตรวจวเิคราะห์แลป 100.00 100.00 
บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากดั จ าหน่ายยาและเวชภณัฑ ์ 100.00 100.00 
บริษทั เอน็ เฮลท ์พยาธิวทิยา จ ากดั บริการตรวจวเิคราะห์แลป 95.00 95.00 
Samitivej International Co., Ltd คลินิก 80.00 80.00 
N Health Myanmar Co., Ltd. บริการตรวจวเิคราะห์แลป 60.00 60.00 

บริษทัย่อยทุกบริษทัจดัตั้ งในประเทศไทยทั้ งหมดยกเวน้ B.D.M.S. International Medical Services Co., 
Ltd., Angkor Pisith Co., Ltd., Phnom Penh Medical Services Co., Ltd., Royal Rattanak Medical 
Services Co., Ltd., N Health (Cambodia) Co., Ltd., S.R. Property Investment Co., Ltd., Siem Reap 
Land Investment Co., Ltd. และ  Phnom Penh First Property Co., Ltd. ซ่ึ งจดทะเบียนในประเทศ
กัมพูชา และ BDMS Inter Pte. Ltd. และ N Health Asia Pte. Ltd. จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ 
และ Samitivej International Co., Ltd และ N Health Myanmar Co., Ltd. จดทะเบียนในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ข)    บริษทัฯ จะถือวา่มีการควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ  
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จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแลว้ 

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

ซ) ในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม (ซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นส่วนน้อย) 
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงต ่ากวา่ราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือไดแ้สดงไวใ้นส่วนของผู ้
ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของ
บริษทัยอ่ย” และในกรณีท่ีผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงสูงกว่าราคาทุน ท่ีจ่ายซ้ือ
ได้แสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนต ่ามูลค่าเงินลงทุนท่ี     
ต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

          มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย                    
เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตาม                   
วิธีส่วนได้เสียได้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท
และหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้ง
ปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

          มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากฝ่ายบริหารไดเ้ลือกบนัทึกเงิน
ลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา 
โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจ าหน่ายแลว้ 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหาร 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินคา้และอาหารรับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ไดโ้อนให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้หลงัจากหัก
ส่วนลดแลว้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้  
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รายได้ค่าบัตรสมาชิก 

รายไดค้่าบตัรสมาชิก คือ เงินรับจากการขายบตัรสมาชิกซ่ึงบนัทึกเร่ิมแรกเป็นรายไดร้อตดับญัชี และทยอย
ตดับญัชีเป็นรายไดภ้ายในอายสุมาชิก 

รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีและการให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีและการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งตามแต่ละงวดท่ีไดใ้ห้บริการตาม
ระยะเวลาของสัญญาใหเ้ช่าและบริการ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี               
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

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

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในงบก าไรขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพยด์ังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเม่ือได้
จ  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  
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ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชี
ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ี
จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน              
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  

 กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท า
การสุดทา้ยของปี 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนงบ
ก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น   
งบก าไรขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

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

-   กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน     
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้ นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาท่ีลดลงใน            
งบก าไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลง
ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

-   กลุ่มบริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน อยา่งไรก็
ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาท่ีดิน” อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน”  

  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  30 ปี หรือตามอายสุัญญาเช่า 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง  5 - 50 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเคร่ืองจกัร  2 - 20  ปี 
เฮลิคอปเตอร์   20  ปี 
อะไหล่และอุปกรณ์เฮลิคอปเตอร์  5  ปี 
อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน  2 - 15  ปี 
ยานพาหนะ  5 - 8  ปี 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

       ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

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

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

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  5 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เช่น สิทธิ
ทางการคา้ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายุ
การใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

4.10 ค่าความนิยม/การรวมธุรกจิ  

   กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตำมวธีิซ้ือ กลุ่มบริษทั(ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่ำตน้ทุนกำร
ซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจ ำนวนของ         
ส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่ำส่วนของผูท่ี้ไม่มี
อ ำนำจควบคุม (ถำ้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำม
สัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ ำนำจควบคุมนั้น  

    กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือธุรกิจเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่ำวเกิดข้ึนและเม่ือ
ไดรั้บบริกำร  

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั    
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าได้
ในอนาคต 

4.11  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯ ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

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

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

  สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

          สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบก าไรขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่ม
บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงิน
สดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบั
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีดิน ซ่ึงใชว้ธีิการตีราคา
ใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ัง
ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ใน            
งวดก่อน ๆ  

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบก าไรขาดทุน
ทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะ
เป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.14  สิทธิการเช่า 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.15 เงินตราต่างประเทศ 

   บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน   
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

   ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

4.16 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพแสดงองค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสินและส่วนท่ีเป็นของเจา้ของแยกจากกนัในงบแสดงฐานะ
การเงิน บริษทัฯ ไดแ้ยกแสดงองคป์ระกอบดงักล่าว โดยก าหนดราคาตามบญัชีของหน้ีสินจากการค านวณ
จากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยู่
ขณะนั้นและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องค์ประกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกู้แปลง
สภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน  

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือครบอายุการช าระคืนของหุน้กู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก าหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้ะไม่มี
การเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูบ้นัทึกแยกตามส่วนขององค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสินและองค์ประกอบท่ีเป็นทุน
ตามสัดส่วน โดยค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ส่วนขององค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสินให้บันทึกหักจาก      
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและตดัจ าหน่ายตามอายุของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ส่วนค่าใชจ่้าย
ในการออกหุ้นกูส่้วนขององค์ประกอบท่ีเป็นทุนแสดงหักจากส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพองค์ประกอบท่ี  
เป็นทุนโดยไม่ตอ้งตดัจ าหน่าย 

4.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

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

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทั และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และค่า
รักษาพยาบาลหลงัเกษียณ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานส าหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.18 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.19 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร  
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.20 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               
เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นและเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั และเงินลงทุน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยู่ใน             
งบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะยาว เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว หุน้กู้
และหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

4.21  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

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



 

 28 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

4.22 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯ รับรู้จ  านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็น
รายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

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

สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับ
โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ 
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหน้ี
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต  
(ทั้ งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทจะตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเม่ือมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ
รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน การประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
และการประมาณการบางประการ 
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 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตของ
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

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

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช ้  ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ ในคดีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาวา่จะมีผลเสียหายเกิดข้ึน กลุ่มบริษทั
จะท าการตั้งประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีและในคดีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 5,084,714 4,210,453 2,618,964 2,762,362 
เงินฝากประจ า 6,439 6,378 - - 

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

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 
1.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.05 ต่อปี) 
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7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เงินฝากประจ า 61,274 42,818 393 14 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 510,351 505,245 - 373 

เงินลงทุนชัว่คราว 571,625 548,063 393 387 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.50 ถึง 1.50 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
0.50 ถึง 1.55 ต่อปี) 

8. เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ีภาระค า้ประกนั 

จ านวนน้ีเป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษัทย่อยน าไปวางไวก้ับธนาคารเพื่อเป็นประกันหนังสือค ้ าประกันท่ี
ธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัยอ่ย รวมถึงเงินฝากธนาคารซ่ึงน าไปวางไวก้บัหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ
และเอกชน เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,835 25,016 28,226 23,875 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6,418,934 5,728,644 1,195,960 820,638 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 960 445 126,582 96,299 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 268,941 278,606 51,016 45,187 

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 241,264 224,702 36,606 53,467 

รวมลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6,939,934 6,257,413 1,438,390 1,039,466 
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   ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 9,015 18,792 20,698 22,051 
  3 ถึง 6 เดือน 623 5,350 6,109 1,796 
  6 ถึง 12 เดือน 133 865 1,396 28 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 64 9 23 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,835 25,016 28,226 23,875 
กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 5,788,194 5,055,039 1,097,000 765,548 
  3 ถึง 6 เดือน 459,405 431,061 105,964 29,588 
  6 ถึง 12 เดือน 290,907 291,439 36,863 51,247 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 372,128 332,595 144,273 128,271 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,910,634 6,110,134 1,384,100 974,654 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (491,700) (381,490) (188,140) (154,016) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -สุทธิ 6,418,934 5,728,644 1,195,960 820,638 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 6,428,769 5,753,660 1,224,186 844,513 

10. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการก าหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนบริการ
ดา้นบญัชี บริการบริหารงานสารสนเทศและบริการบ ารุงรักษา 

อัตราร้อยละของรายได้สุทธิหรืออัตราตามท่ีระบุใน
สญัญา 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการจ าหน่ายและซ้ือสินคา้และบริการ ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื 
 

 

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
 เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูาคิดอตัรา
ดอกเบ้ียตามสญัญา 

ซ้ือและจ าหน่ายสินทรัพย ์ ราคาตามสภาพของสินทรัพย ์
ซ้ือเงินลงทุน ราคาซ้ือขายค านวณจากมูลค่าสุท ธิทางบัญ ชีหลัง

ปรับปรุง 
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   รายการธุรกิจท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 19.5 22.3 9.8 11.2 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 12) - - 494.1 483.9 
รายไดอ่ื้น 6.9 12.0 0.1 - 
ตน้ทุนบริการ 12.4 18.6 - 0.7 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.1 0.5 - - 
บริษัทย่อย     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 129.5 106.4 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 838.7 777.2 
ดอกเบ้ียรับ - - 352.7 279.9 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13) - - 3,069.2 4,919.0 
รายไดอ่ื้น - - 85.2 78.3 
ตน้ทุนบริการ - - 803.4 748.6 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 244.5 230.1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 36.6 46.7 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 91.0 94.3 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 5.4 6.3 3.5 4.7 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 14) 9.0 12.5 9.0 12.5 
รายไดอ่ื้น 13.6 10.2 11.9 8.1 
ตน้ทุนบริการ 139.6 57.2 106.1 32.1 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน 3.1 3.1 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 125.0 105.9 94.3 75.4 
ซ้ือเงินลงทุน - 42.8 - - 
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 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (หมายเหตุ 9)     
บริษทัร่วม 6,927 19,964 2,220 2,966 
บริษทัยอ่ย - - 24,755 17,691 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,908 5,052 1,251 3,218 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 9,835 25,016 28,226 23,875 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 77,904 72,500 

รวม - - 77,904 72,500 

     
ดอกเบีย้ค้างรับและอ่ืน ๆ     
บริษทัร่วม - 53 - - 
บริษทัยอ่ย - - 47,826 23,569 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 960 392 852 230 

รวม 960 445 48,678 23,799 
รวมลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 960 445 126,582 96,299 
     
สิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
  (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,523 40,615 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  34,523 40,615 - - 
     
เงนิมดัจ าและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - กจิการที่
เกีย่วข้องกนั 

 (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัยอ่ย - - 597 1,103 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 398 12,926 - 12,840 

รวมเงนิมดัจ าและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 398 12,926 597 13,943 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 21)     
บริษทัร่วม 1,955 4,499 96 202 
บริษทัยอ่ย - - 150,201 115,667 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,021 26,878 11,377 22,614 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 18,976 31,377 161,674 138,483 
     
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 21)     
บริษทัร่วม 148 - - - 
บริษทัยอ่ย - - 60,438 69,703 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,966 13,319 2,456 8,973 
รวมเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 9,114 13,319 62,894 78,676 
 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย)     
บริษทัยอ่ย - - 9,045 9,080 

รวมดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  - - 9,045 9,080 
 
เงนิมดัจ ารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัยอ่ย - - 9,547 8,626 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 729 775 729 775 
รวมเงนิมดัจ ารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 729 775 10,276 9,401 

  รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบับริษทัยอ่ยระหวา่งปีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม

2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
31 ธนัวาคม

2560 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัยอ่ย 2,143,393 1,098,877 (518,505) 2,723,765 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2,143,393 1,098,877 (518,505) 2,723,765 
     
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทัยอ่ย 5,130,375 5,101,574 (5,441,553) 4,790,396 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5,130,375 5,101,574 (5,441,553) 4,790,396 
     
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
บริษทัยอ่ย 8,343,358 2,303,293 (694,637) 9,952,014 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 8,343,358 2,303,293 (694,637) 9,952,014 
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 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาให้กู ้ยืมเงินระยะสั้ นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี และท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้ น   
กบับริษทัยอ่ยหลายแห่งโดยคิดดอกเบ้ียส าหรับเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราดอกเบ้ีย MLR 
ลบอตัราคงท่ีต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา และคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม   
ระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราเงินฝากประจ า ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

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

ภาระค า้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ ไดค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2560: ไม่มี) และเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 218.1 205.9 218.1 205.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.8 1.7 1.8 1.7 
รวม 219.9 207.6 219.9 207.6 

11.  สินค้าคงเหลือ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ยา และเวชภณัฑ ์ 1,713,266 1,477,476 113,536 108,712 
พสัดุและอ่ืน ๆ 42,973 44,627 180 804 
รวม 1,756,239 1,522,103 113,716 109,516 
หกั: ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น 
       มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (20,967) (6,355) (474) (612) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,735,272 1,515,748 113,242 108,904 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของ        

การถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ          
บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั หยดุด าเนินกิจการ 5 ลา้นบาท 30.00 30.00 1,069 1,069 1,500 1,500 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 5,338,905 4,766,264 1,459,801 1,459,801 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ  ากดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 15.26         
ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.85) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 25.11 25.11 187,895 192,431 69,952 69,952 

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 730 ลา้นบาท 20.50 23.95 9,792,564 11,024,522 6,417,246 7,497,337 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ        7,948,499 9,028,590 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยกลุ่มบริษทั     15,320,433 15,984,286   
บริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย         
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 0.15 ลา้น เหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 
30.00 30.00 - -   

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายเวชภณัฑ ์ 120 ลา้นบาท 45.76 45.49 486,746 416,724   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย    486,746 416,724   
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    15,807,179 16,401,010   
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12.1  การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมบางส่วน 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  วาระพิเศษคร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ  
ขายเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 25,189,494 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 3.45 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัท่ีไม่มีความเก่ียวโยงกบับริษทัฯ  ในราคาหุน้ละ 179 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,509 
ลา้นบาท ภายหลงัการท ารายการดงักล่าวในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั 
(มหาชน) ยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) ก่อนและหลงัการท ารายการ ในอตัราร้อยละ 23.95 และ 20.50 
ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ตามล าดับ  บริษทัฯ รับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธี              
ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 2,195 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได)้ และรับรู้ก าไร
จากการขายเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 2,740 ลา้นบาท 
(สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได)้ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 

12.2 ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บริษัทย่อยถืออยู่เดิม 

   บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทั รอยลั บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ได้ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ  ากัด (มหาชน)    
เป็นจ านวนเงิน 3.1 ล้านบาท เม่ือรวมกบัเงินลงทุนส่วนท่ีบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงถือไวใ้นบริษทัดงักล่าว  
ท าให้กลุ่มบริษทัถือหุ้นทางออ้มรวมกนัในบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 45.76 ของทุนช าระแลว้ 
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12.3  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร 
จากเงินลงทุนใน             

บริษทัร่วมในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม 
ในระหวา่งปี 

เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ        
บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั - - - - - - 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  507,621 435,141 138,435 465,214 73,415 64,238 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ  ากดั (4,536) (9,837) - - - - 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 843,183 868,482 (22,530) (24,822) 420,678 419,641 
บริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย       
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 71,042 76,172 - - - - 

รวม 1,417,310 1,369,958 115,905 440,392 494,093 483,879 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงค านวณจากราคาปิดของหุ้นท่ีแสดงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 13,627,619 16,059,484 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 28,285,873 31,647,886 

รวม 41,913,492 47,707,370 
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 12.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมมีดังนี ้

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วม ก าไร(ขาดทุน)  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทฯ            
บริษทั คูล แอนด ์จอย จ ากดั 5 5 2.9 2.9 - - - - - - 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  120 120 16,477.6 14,531.5 4,798.1 4,427.9 4,173.0 4,116.2 1,322.1 1,126.5 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั  300 300 971.2 1,050.4 236.8 297.9  412.2  427.1 (18.1) (39.2) 
บริษทั โรงพยาบาล บ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 730 730 23,484.0 21,329.9 6,779.0 6,541.9 18,526.6 18,125.8 3,941.4 3,604.0 
บริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย           
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 120 120 1,512.5 1,551.2 563.9 750.4 1,036.7 1,031.7 156.8 154.0 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ  านวนประมาณ 
1,350.8 ลา้นบาท (2559: 2แห่งจ านวน 1,303.6 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 95 (2559: ร้อยละ 95) ของส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมทั้งหมด ค านวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผา่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น  
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 1,053,400 957,636 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.82 98.81 574,697 574,612 49,405 247,024 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ ากดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.70 99.69 610,332 610,246 - 149,537 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,657 602,657 107,238 536,190 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จ ากดั โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 84.00 84.00 101,868 101,868 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จ ากดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.27 97.27 708,993 708,993 - 1,252,801 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 60,000 60,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 120,000 75,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จ ากดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 39,902 29,927 
บริษทั วฒันเวช จ ากดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.69 99.69 450,643 450,643 17,945 287,121 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จ ากดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 91.42 91.42 935,005 935,005 41,139 41,125 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ 
ร้อยละ 74.02 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 24.66) 

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

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 38,000 28,500 
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 - - 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd หยดุด าเนินกิจการ 26,000 ลา้นเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. ยงัไม่ไดเ้ปิด

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

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์้ง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นบญัชี 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 30,000 30,000 - - 
บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) ประกนัสุขภาพ 250 ลา้นบาท 99.99 99.97 192,027 142,027 - - 
บริษทั รอยลับางกอก  เฮล็ธ์แคร์ จ ากดั การลงทุน  1,086 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,086,000 1,086,000 - - 
บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากดั บริการดา้นเทคโนโลยี

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จ ากดั ยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินงาน      70 ลา้นบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 
บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จ ากดั บริการจดัฝึกอบรม 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) การลงทุน 1,108 ลา้นบาท 98.59 98.56 9,263,580 9,260,719 983,054 873,787 
บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,622,872 3,222,872 - - 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จ ากดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.65 93.64 1,737,667 1,737,638 137,661 137,658 
บริษทั การแพทยส์ยาม จ ากดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.71 85.71 939,775 939,775 85,714 68,571 
บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,131 100,024 100,024 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จ ากดั  นายหนา้ประกนัชีวติ  20 ลา้นบาท 100.00 100.00 20,000 20,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ ากดั โรงพยาบาล  1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 1,000,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ ากดั โรงพยาบาล  800 ลา้นบาท 100.00 100.00 799,930 799,930 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั โรงพยาบาล 1,500 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,500,000 800,000 - - 
บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา 42.86 ลา้นบาท 87.05 87.05 551,318 551,318 7,462 7,462 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้โดย
บริษทัฯ ร้อยละ 34.43 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย    
ร้อยละ 29.02) 

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ ากดั 
 

โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 
 

100.00 100.00 600,000 300,000 - - 

BDMS Inter Pte. Ltd. การลงทุน  100,000 เหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 3,381 3,381 - - 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 3.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 116,655 65,310 - - 
บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ ากดั โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 600,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ ากดั  โรงพยาบาล 800 ลา้นบาท 100.00 100.00 800,000 600,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ ากดั โรงพยาบาล 3,655 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,655,000 3,655,000 109,650 - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โรงพยาบาล 3,610 ลา้นบาท 100.00 100.00 3,610,000 3,610,000 - - 
บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากดั การลงทุน 450 ลา้นบาท 100.00 100.00 450,000 450,000 - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 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 จ ากดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุน้ทางออ้ม โดยบริษทั
ยอ่ยร้อยละ 12.75) 

บริการขนส่งทาง
อากาศยาน 

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

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากดั ยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินงาน 600 ลา้นบาท 100.00 100.00 600,000 600,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ ากดั โรงพยาบาล 1,300 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,300,000 1,300,000 52,000 - 
บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จ ากดั บริหารทรัพยสิ์นท่ีไม่

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

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลีนิก จ ากดั ศูนยก์ารแพทย ์
ดา้นเวชศาสตร์ 
ชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สุขภาพ 

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

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     52,589,512 40,585,106 3,069,216 4,918,985 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (154,062) (154,062)   
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     52,435,450 40,431,044   



 

  

 45 

13.1  เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีก่ลุ่มบริษัทถืออยู่เดิม 

การเพ่ิมทุน ทุนจดทะเบียน การลงทุน 

อนุมติัโดยท่ีประชุม คร้ังท่ี เดือน ปี บริษทัผูล้งทุน บริษทัผูถู้กลงทุน เดิม ใหม ่ วนัท่ี 
จ านวนเงินท่ี

ลงทุน 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใหม ่

% 

คณะกรรมการของ 
 N Health Asia Pte. Ltd. 

- 12 มิถุนายน 2560 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

N Health Asia Pte. Ltd. 2.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

3.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

 

มิถุนายน 2560 1.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

100.00 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 ของ N Health Myanmar 
Co., Ltd. 

 

- 10 มีนาคม 2560 N Health Asia Pte. Ltd. N Health Myanmar 
Co., Ltd. 

500 ลา้นจา๊ด 3,770 ลา้นจา๊ด มีนาคม 2560 1,962 ลา้นจา๊ด 60.00 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั 
(มหาชน) 

 

1/2560 11 กรกฎาคม 2560 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั กรุงเทพประกนั
สุขภาพ จ ากดั 
(มหาชน) 

200 ลา้นบาท 250 ลา้นบาท กรกฎาคม 
2560 

50 ลา้นบาท 99.99 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ 
บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จ  ากดั 

 

1/2560 25 กนัยายน 2560 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั สมิติเวช ชลบุรี 
จ  ากดั 

600 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท กนัยายน 2560 200 ลา้นบาท 100.00 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 สุราษฎร์ จ  ากดั  
 

1/2560 20 กนัยายน 2560 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพสุราษฎร์ จ  ากดั 

300 ลา้นบาท 600 ลา้นบาท กนัยายน 2560 300 ลา้นบาท 100.00 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
ขอนแก่น จ ากดั 

1/2560 11 ตุลาคม 2560 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพขอนแก่น 
จ ากดั 

800 ลา้นบาท 1,500 ลา้นบาท ตุลาคม 2560 700 ลา้นบาท 100.00 
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การเพ่ิมทุน ทุนจดทะเบียน การลงทุน 

อนุมติัโดยท่ีประชุม คร้ังท่ี เดือน ปี บรัษทัผูล้งทุน บริษทัผูถู้กลงทุน เดิม ใหม ่ วนัท่ี 
จ านวนเงินท่ี

ลงทุน 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใหม ่

% 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ของ
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
พิษณุโลก จ ากดั 

1/2560 11 ตุลาคม 2560 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพพิษณุโลก 
จ ากดั 
 

600 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท ตุลาคม 2560 200 ลา้นบาท 100.00 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ของ
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงใหม่ จ  ากดั 

 

1/2560 11 ตุลาคม 2560 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพเชียงใหม่ 
จ  ากดั 

1,000 ลา้นบาท 1,500 ลา้นบาท ตุลาคม 2560 500 ลา้นบาท 100.00 
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บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2560 บริษทัฯ ได้ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน     
2.9 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัเป็นร้อยละ 98.59 

13.2  เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

บริษทั บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ได้อนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ช่ือ    
บริษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จ ากดั  ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 6,400 ลา้นบาท  เพื่อเขา้ซ้ือและรับ
โอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพื่อด าเนินการโครงการ BDMS Wellness Clinic โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน            
ร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จในเดือนมกราคม 2560 โดยบริษทัฯ ได้
จ่ายช าระค่าหุน้จ านวนเงิน 3,250 ลา้นบาทและ 3,150 ลา้นบาทแลว้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 และไตรมาสท่ี 2         
ปี 2560 ตามล าดบั  

เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 ของบริษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 
จ ากดัอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 6,400 ลา้นบาท เป็น 9,600 ลา้นบาท  โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จ  านวน 320 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  โดยในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นเพิ่ม
ทุนดงักล่าวทั้งจ  านวน   
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บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดัและการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เมโยโพลีคลีนิค จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท                     
เปาโลเมดิค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ  ถือหุ้นประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมด จากเดิม 600 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 40 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 10 บาท และไดอ้นุมติัให้บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั เขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษทั                             
เมโยโพลีคลีนิค จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใตช่ื้อโรงพยาบาลเมโย   

ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัฯ ได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนแก่บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั รวมเป็นเงิน 400 ล้าน
บาท และบริษทั เมโยโพลีคลีนิค จ ากดั ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษทั เปาโลเมดิค จ ากดั และบริษทั เปา
โลเมดิค จ ากัด ได้ช าระราคาการรับโอนกิจการทั้ งหมดให้บริษัท เมโยโพลีคลีนิค จ ากัด โดยช าระ
ค่าตอบแทนเป็น เงินสดจ านวน 1,390 ลา้นบาท พร้อมรับโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมด 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและหน้ีสินท่ีรับภาระมาปรากฏ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,852 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 29,002 
สินคา้คงเหลือ  7,674 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 69 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  893,881 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 904 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 147 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (26,768) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (13,400) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (2,418) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (27,490) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (127,725) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (31) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 783,697 
บวก: ค่าความนิยม 606,618 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือกิจการ  1,390,315 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการท่ีซ้ือ (49,852) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือกิจการ 1,340,463 
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13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

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

 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปซ่ึงเป็นยอดคงเหลือก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัโดยพิจารณาจากสัดส่วนความเป็นเจา้ของท่ีบริษทัฯ มีในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

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

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วม ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั (มหาชน)           

193.8 193.8 596.7 630.2 168.3 179.7 685.6 626.5 (22.2) (24.5) 

S.R. Property Investment               
Co., Ltd. 

0.2 0.2 71.9 78.8 64.0 70.8 0.8 0.8 0.6 0.6 

Siem Reap Land Investment    
Co., Ltd. 

0.2 0.2 65.5 71.8 58.6 64.9 0.7 0.7 0.6 0.6 

Phnom Penh First Property  
Co., Ltd.  

0.2 0.2 150.4 164.9 135.8 150.2 1.6 1.6 1.3 1.3 

บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั 30.0 30.0 157.8 159.2 100.4 103.6 150.9 136.6 3.3 (0.7) 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  
งบการเงินรวม                                   

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

    2560 2559 2560 2559 
เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ         
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย        
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 41,648 - 1,770 1,770 5 5 
บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.20 350 350 189 165 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 2,494 1.50 - - - 2,625 
    2,120 2,120 194 2,795 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    4,964 8,775 - - 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    7,084 10,895 194 2,795 
        
เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สายการบิน 2,100 0.85 39,466 39,466 8,953 12,533 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    266,720 366,991 - - 
เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     306,186 406,457 8,953 12,533 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งปี  

    2560 2559 2560 2559 
เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จ ากดั ธุรกิจน าเท่ียว 100 0.53 531 531 - - 
บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลด้ิง จ ากดั การลงทุน 53 7.58 5,000 5,000 800 160 
บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จ ากดั วนิิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง

เอกซ์เรย ์ 100 4.09 4,520 4,520 613 613 
เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    10,051 10,051 1,413 773 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนในงบการเงนิเฉพาะกจิการ    323,321 427,403 10,560 16,101 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งปี 

    2560 2559 2560 2559 
เงนิลงทุนโดยบริษัทย่อย 
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย        
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน    10,000 10,000 - - 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    1,487 1,356 - - 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน    11,487 11,356 - - 

        
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        
บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 160 4.28 143,724 143,724 3,011 2,875 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  ธนาคาร  8,468     0.02 - - - 400 
    143,724 143,724 3,011 3,275 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    - 86,234 - - 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    143,724 229,958 3,011 3,275 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  
งบการเงินรวม                                   

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

    2560 2559 2560 2559 
เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จ ากดั จ าหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 17 - 
บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจมหาวทิยาลยั

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

บริษทั เอเชีย แล๊บบอราทอร่ี เซ็นเตอร์ จ  ากดั บริการตรวจวเิคราะห์แลป 5 8.00 400 400 - - 
บริษทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จ ากดั ขายเวชภณัฑ ์ 120 5.10 8,000 8,000 - - 
Black Brain Health, LLC.  ผลิตและจ าหน่ายอาหาร

เสริม 
1.38 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
8.31 17,975 17,975 - - 

บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีขอนแก่น (วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากดั พฒันาเศรษฐกิจฐานราก 4 0.38 15 15 - - 
บริษทั โคราชเมดิคลักรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั ยบีู (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 
บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
  

โรงพยาบาล 
ใหค้  าปรึกษาพฒันาระบบ
โรงพยาบาล 
บริการตรวจวเิคราะห์แลป 
 

75 
0.88 

 
1 

 

1.33 
11.00 

 
10.00 

 

1,000 
879 

 
1,000 

 
136,751 

1,000 
879 

 
1,000 

 
136,751 

- 
- 
 

- 
 

2,017 

- 
- 
 

- 
 

2,000 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (2,879) (2,879) - - 
เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ    133,872 133,872 2,017 2,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ทุนช าระแลว้              อตัราร้อยละ  

งบการเงินรวม                                   
และงบเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  (ลา้นบาท) ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับในระหวา่งปี 

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

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิในงบการเงินรวม    645,800 835,985 15,588 21,376 
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กลุ่มบริษัทรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายท่ีลดลงในงบการเงินรวม 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายส าหรับงบการเงินรวมลดลงจากราคาตามบญัชีจ านวน 152 ลา้นบาท (สุทธิจากหน้ีสิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ านวน 38 ล้านบาท) และลดลงในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 83 ล้านบาท                
(สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 21 ลา้นบาท) โดยแสดงไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้
หวัขอ้ “ผลก าไร(ขาดทุน, กลบัรายการส่วนเกินทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย” 

บริษทั ประสิทธิรัตน์ จ  ากดั 

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

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนใน บริษทั  บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) จ านวนทั้งหมด 
37.5 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 445.3 ลา้นบาท  และบริษทัฯ ไดรั้บรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว
ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2559 จ านวนทั้งส้ิน 205.5 ลา้นบาท 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

    (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

งบการเงิน                
เฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2558 284,768 530,238 

จดัประเภทรายการใหม่ (55,310) (60,834) 
ซ้ือเพิ่ม 2,305 2,305 

รับโอนจากท่ีดินและอาคาร 9,657 104,018 

ผลก าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม 65,324 128,772 

31 ธนัวาคม 2559 306,744 704,499 

ซ้ือเพิ่ม 606 606 

รับโอนจากท่ีดินและอาคาร 1,008 124 

ผลขาดทุนจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม (581) (29,870) 

31 ธนัวาคม 2560 307,777 675,359 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยท่ีดินและอาคารให้เช่า กลุ่มบริษัทแสดง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดย ส าหรับท่ีดิน    
ใชว้ิธีคิดเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และส าหรับอาคารให้เช่าแสดงมูลค่าตามวิธีวิเคราะห์
จากรายได ้(Income Approach) 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมส าหรับอาคารใหเ้ช่า สรุปไดด้งัน้ี 

  ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม 
เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐาน

เพิ่มข้ึน  งบการเงินรวม 
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

อตัราการใชพ้ื้นท่ี (ร้อยละ) 100 100 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 11.0-13.0 11.0-13.0 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร

เฮลิคอปเตอร์ 
และอุปกรณ์
การแพทย ์

อุปกรณ์
โครงสร้าง
เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ 
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 
ราคาทุน/ราคาทีต่ใีหม่        
31 ธนัวาคม 2558 19,156,899 36,146,989 19,107,242 10,684,650 855,665 2,663,459 88,614,904 
เพิ่มข้ึนจากการตีราคา 49,040 - - - - - 49,040 
ซ้ือเพิ่ม 1,151,574 974,289 1,878,432 1,049,149 93,791 2,608,516 7,755,751 
โอนเขา้ /(โอนออก) 15,111 1,772,711 306,377 401,041 7,929 (2,463,489) 39,680 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (46,254) (631,046) (238,511) (51,614) (3,020) (970,445) 
ผลต่างจากการแปลงค่า   
งบการเงิน (2,270) (5,639) (346) (4,409) (31) (550) (13,245) 

31 ธนัวาคม 2559 20,370,354 38,842,096 20,660,659 11,891,920 905,740 2,804,916 95,475,685 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 723,946 138,054 19,521 5,451 2,909 4,000 893,881 
เพิ่มข้ึนจากการตีราคา 2,740,890 - - - - - 2,740,890 
ซ้ือเพิ่ม 10,362,855 545,072 1,900,358 857,793 92,027 2,849,816 16,607,921 
โอนเขา้ /(โอนออก) (10,653) 904,515 429,368 272,905 7,674 (1,616,911) (13,102) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (539) (193,940) (438,152) (383,318) (36,549) (20,366) (1,072,864) 
ผลต่างจากการแปลงค่า    
งบการเงิน (27,835) (85,038) (35,283) (56,547) (1,436) (1,589) (207,728) 

31 ธนัวาคม 2560 34,159,018 40,150,759 22,536,471 12,588,204 970,365 4,019,866 114,424,683 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2558 57,120 16,869,315 11,836,255 5,857,408 608,139 - 35,228,237 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 10,082 1,692,170 1,817,292 975,763 77,362 - 4,572,669 
โอนเขา้ /(โอนออก) 8,868 (111,031) 47,551 54,092 1 - (519) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (41,162) (597,466) (230,530) (50,315) - (919,473) 
ผลต่างจากการแปลงค่า   
งบการเงิน - (201) 55 (116) (24) - (286) 

31 ธนัวาคม 2559 76,070 18,409,091 13,103,687 6,656,617 635,163 - 38,880,628 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 11,169 1,770,868 2,002,229 1,044,166 75,355 - 4,903,787 
โอนเขา้ /(โอนออก) (15,074) 13,589 (1,012) (5,054) (152) - (7,703) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (554) (170,452) (417,957) (380,353) (36,470) - (1,005,786) 
ผลต่างจากการแปลงค่า  
งบการเงิน (3) (11,434) (12,909) (17,589) (700) - (42,635) 

31 ธนัวาคม 2560 71,608 20,011,662 14,674,038 7,297,787 673,196 - 42,728,291 



 

  

 58 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม (ต่อ) 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ           
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร

เฮลิคอปเตอร์ 
และอุปกรณ์
การแพทย ์

อุปกรณ์
โครงสร้าง
เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ 
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
สินทรัพย์        

31 ธนัวาคม 2558 5,588 118,210 12,811 1,373 1,471 - 139,453 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ย
ค่า - (2,700) (2,740) - - - (5,440) 
31 ธนัวาคม 2559 5,588 115,510 10,071 1,373 1,471 - 134,013 
ค่าเผื่อ(โอนกลบั)การดอ้ยค่า  (112) 3,008 - - - - 2,896 

31 ธนัวาคม 2560 5,476 118,518 10,071 1,373 1,471 - 136,909 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2559 20,288,696 20,317,495 7,546,901 5,233,930 269,106 2,804,916 56,461,044 

31 ธนัวาคม 2560 34,081,934 20,020,579 7,852,362 5,289,044 295,698 4,019,866 71,559,483 
 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       2560 2559 
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ    3,919 3,632 

เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร    985 941 

รวม      4,904 4,573 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์
การแพทย ์

อุปกรณ์
โครงสร้าง
เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ 
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 
ราคาทุน/ราคาทีต่ใีหม่        
31 ธนัวาคม 2558 2,878,301 5,803,005 3,672,371 1,476,210 217,184 290,447 14,337,518 
ซ้ือเพิ่ม 903,478 98,613 312,102 196,730 9,533 1,049,149 2,569,605 
โอนเขา้ /(โอนออก) (46,186) 137,685 80,056 33,869 220 (250,082) (44,438) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (2,984) (134,974) (13,057) (17,958) - (168,973) 

31 ธนัวาคม 2559 3,735,593 6,036,319 3,929,555 1,693,752 208,979 1,089,514 16,693,712 
เพิ่มข้ึนจากการตีราคา 1,743,310 - - - - - 1,743,310 
ซ้ือเพิ่ม 2,017 94,989 298,656 114,452 5,963 880,743 1,396,820 
โอนเขา้ /(โอนออก) - 15,474 42,250 24,728 - (82,432) 20 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (120) (51,725) (17,701) (7,699) (1,003) (78,248) 

31 ธนัวาคม 2560 5,480,920 6,146,662 4,218,736 1,815,231 207,243 1,886,822 19,755,614 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2558 586 2,798,267  2,416,597 606,148 145,305 - 5,966,903 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 310 294,767 347,127 181,208 20,101 - 843,513 
โอนเขา้ /(โอนออก) - (1,262) (415) 68 - - (1,609) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (1,817) (130,733) (11,430) (17,957) - (161,937) 
31 ธนัวาคม 2559 896 3,089,955 2,632,576 775,994 147,449 - 6,646,870 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 362 279,475 369,584 192,210 16,722 - 858,353 
โอนเขา้ /(โอนออก) - (467) (12) 463 - - (16) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (120) (49,239) (17,589) (7,698) - (74,646) 
31 ธนัวาคม 2560 1,258 3,368,843 2,952,909 951,078 156,473 - 7,430,561 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
สินทรัพย์        

31 ธนัวาคม 2558 719 2,700 - - - - 3,419 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (2,700) - - - - (2,700) 
31 ธนัวาคม 2559 719 - - - - - 719 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 4,757 3,008 - - - - 7,765 

31 ธนัวาคม 2560 5,476 3,008 - - - - 8,484 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2559 3,733,978 2,946,364 1,296,979 917,758 61,530 1,089,514 10,046,123 

31 ธนัวาคม 2560 5,474,186 2,774,811 1,265,827 864,153 50,770 1,886,822 12,316,569 
 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       2560 2559 
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ    703 689 
เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร    155 155 

รวม      858 844 
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ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแปดแห่งไดบ้นัทึกผลการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึง
ใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของท่ีดินประเมินใหม่ในงบการเงินรวมมี
ราคารวม 8,173.8 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากราคาตามบญัชีจ านวน 2,192.7 ลา้นบาท (สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีจ านวน 548.2 ลา้นบาท) และราคายุติธรรมของท่ีดินดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการมีราคา
รวม 4,890.5 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,394.6 ลา้นบาท (สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 348.7 ลา้น
บาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส่วนเพิ่มข้ึนเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในองคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในปี 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้บันทึกผลการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของท่ีดินประเมินใหม่ในงบการเงินรวมมีราคา
รวม 285.6 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากราคาตามบญัชีจ านวน 39.2 ลา้นบาท (สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดั
บญัชีจ านวน 9.8 ล้านบาท) บริษัทย่อยได้บนัทึกส่วนเพิ่มข้ึนเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ใน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได ้

หากกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 ตามวธีิราคาทุนจะเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ตามวธีิราคาทุน)   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 23,174,443 3,068,527 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 12,111,467 3,068,459 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์ และยานพาหนะซ่ึงได้มา
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 56.6 ล้านบาท และเฉพาะกิจการ    
6.6 ลา้นบาท (2559: 74.2 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ 14.9 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์และยานพาหนะ
จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 16,707.8 ล้านบาท และเฉพาะกิจการ 3,359.9 ล้านบาท (2559: 14,440.8 ล้านบาท และเฉพาะ
กิจการ 3,007.7 ลา้นบาท) 
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16.1  เงินมัดจ าค่าทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย 
เขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบริเวณโครงการ ปาร์คนายเลิศ เป็นจ านวนเงิน 
10,800 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดช้ าระเงินมดัจ าตามสัญญาจะซ้ือจะขายให้แก่ผูจ้ะขายในวนัท่ี 28 กนัยายน 
2559 เป็นจ านวนเงิน 1,080 ลา้นบาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 
จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทัฯ ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
โครงการ ปาร์คนายเลิศขา้งตน้จากผูข้าย  โดยราคาซ้ือขายส่วนท่ีเหลือคิดเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 9,720 ลา้น
บาท  ผูข้ายตกลงให้บริษทัฯ ช าระในวนัรับโอนกรรมสิทธ์ิเป็นเงินจ านวน 2,000 ลา้นบาท และอีกจ านวน 
7,720 ลา้นบาทนั้น บริษทัฯ ช าระใหแ้ก่ผูข้ายแลว้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 

17. ค่าความนิยม 

การเคล่ือนไหวของค่าความนิยมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
  2560 2559 
ยอดคงเหลือตน้ปี 16,932 16,932 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 607 - 

ยอดคงเหลือปลายปี 17,539 16,932 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงได้รับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี
เน่ืองจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 5 ปีข้ึนไปในการขยายงานให้เกิดประโยชน์
จากการรวมธุรกิจ 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโต    5.0 - 25.2 
อตัราคิดลดก่อนภาษี   7.32 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์เก่ียวการเติบโตของตลาด
อตัราการเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ตลอดจน อตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้น
ถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้วา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และสิทธิทางการค้า ณ วนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,096,863 610,746 
ซ้ือเพ่ิม 389,696 175,139 
โอนออก (16,272) (248) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,006) (127) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (34,949) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,434,332 785,510 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 904 - 
ซ้ือเพ่ิม 292,260 120,369 
โอนออก (2,856) (144) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (23,281) (5,300) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 574 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,701,933 900,435 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,060,135 225,603 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 194,608 77,697 
โอนเขา้/(โอนออก) (7,904) 90 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (816) (51) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,246,030 303,339 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 227,109 93,349 
โอนเขา้ 7,546 17 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (15,965) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (155) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,464,565 396,705 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,188,302 482,171 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,237,368 503,730 
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19. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ราคาทุน 1,000,141 997,865 449,051 449,051 

หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (335,426) (300,150) (114,795) (98,883) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 664,715 697,715 334,256 350,168 

     
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 36,763 36,774 15,912 16,424 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการเช่าส าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  697,715 670,177 350,168 362,422 
ซ้ือเพ่ิม 8,026 82,134 - 4,170 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (36,763) (36,774) (15,912) (16,424) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,263) (17,822) - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 664,715 697,715 334,256 350,168 

20. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินเป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน     
1,500 ลา้นบาท (2560 : ไม่มี) โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี และจ่ายดอกเบ้ียพร้อมเงินตน้เม่ือเงินกูร้ะยะสั้น
ครบก าหนด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 2,500 ล้านบาท และ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (2559: 1,030 ล้านบาท และ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ
เฉพาะของบริษทัฯ เป็นจ านวน 2,350 ลา้นบาท (2559: 860 ลา้นบาท) โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงิน
เบิกเกินบญัชีขั้นต ่าของธนาคารส าหรับวงเงินกู้ท่ีเป็นสกุลเงินบาท และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีส าหรับ
วงเงินกูท่ี้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,976 31,377 161,674 138,483 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,286,789 3,091,909 403,445 408,940 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,114 13,319 62,894 78,676 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 975,629 901,406 175,189 136,885 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 459,162 361,920 176,355 86,215 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,749,670 4,399,931 979,557 849,199 

22. หนีสิ้นจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากคดีความ 

 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 และ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงไดมี้มติให้ยติุการด าเนินโครงการให้การรักษาพยาบาลโดยคิดค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ยให้แก่สมาชิกท่ีได้
จ่ายค่าสมาชิกล่วงหนา้เป็นระยะเวลาตลอดชีพในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพนัธ์ 2560 ตามล าดบั 
เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายแลว้  มี
ความเห็นวา่การด าเนินโครงการดงักล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามกฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการได ้ถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยไม่ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหป้ระกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงมีผลใหส้ัญญาภายใต้
โครงการดงักล่าวถือเป็นการตอ้งหา้มตามกฎหมายและตกเป็นโมฆะ ทั้งน้ี ในการยติุโครงการ บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยไดเ้สนอคืนเงินค่าสมาชิกพร้อมเงินค่าชดเชยให้แก่สมาชิกและเสนอสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ
การให้ส่วนลดร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพแก่สมาชิก โดยการปรับงบการเงินปี 2559 ไดถื้อ
ตามตวัเลขจ านวนเงินคืนและชดเชยให้แก่สมาชิกจากการยุติโครงการท่ีคาดวา่จะมีการจ่ายในปี 2560 โดย
ถือวา่เป็นเหตุการณ์ในอดีตท่ีก่อใหเ้กิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัและเป็นเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน
ท่ีต้องปรับปรุงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 หน้ีสินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษทัฯ มีจ านวนประมาณ 964 ลา้นบาท และ 820 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 ในระหวา่งปี 2560 สมาชิกบางส่วน (ในงบการเงินรวม จ านวน 182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 151 รายจาก 282 ราย) ไดต้กลงยอมรับขอ้เสนอดงักล่าวแลว้ แต่สมาชิกบางส่วนยงั
ไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาล
ตลอดชีพ ซ่ึงค านวณจากจ านวนเงินค่าสมาชิกท่ีต้องจ่ายคืนและเงินชดเชยท่ีอาจตอ้งจ่ายคืนให้กบัอดีต
สมาชิกท่ียงัไม่ไดต้อบรับขอ้เสนอในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ  มีจ  านวนประมาณ 440 
ลา้นบาท และ 380 ลา้นบาทตามล าดบั  
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ผลจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ ในระหว่างปี 2560 มีอดีตสมาชิกโครงการดงักล่าว
บางส่วนไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯและบริษทัย่อยต่อศาล  โดยขอให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินการโครงการ
ดงักล่าวต่อ และอดีตสมาชิกอีกส่วนหน่ึงเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธนัวาคม  2560 ศาลไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีบางส่วน 
โดยมีสาระส าคญัคือให้บริษทัฯ ท าการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอตัราปกติแบบไม่มีส่วนลด และ
บางส่วนให้สมาชิกใชสิ้ทธิตามโครงการฯ จนกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืนโดย ศาลได้
ให้อดีตสมาชิกท่ีไดรั้บการคุม้ครองชัว่คราวตามค าสั่งศาลท าสัญญาประกนัต่อศาลว่าตกลงยินยอมรับผิด
ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวแก่บริษทัฯ หากศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่า บริษทัฯ มีสิทธิยุติโครงการ
ดงักล่าว  ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิไดช้ าระค่ารักษาพยาบาล
ดงักล่าวเป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 
ในเดือนธนัวาคม 2560 มกราคม 2561 และกุมภาพนัธ์ 2561 ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ี
ฟ้องคดีบางส่วน โดยให้บริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไป  และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
ศาลแพ่งได้มีค  าพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกท่ีฟ้องคดีอีกบางส่วน โดยให้บริษทัฯปฏิบติัตามขอ้ตกลง
โครงการดงักล่าวต่อไป  และหากบริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงโครงการดงักล่าวต่อไปได้ให้
บริษทัฯจ่ายชดใชค้่าสินไหมทดแทน  และคดีบางส่วนยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่  
อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ มีความเห็นว่าจากขอ้เท็จจริงและบทบญัญติัของกฎหมาย 
สัญญาดงักล่าวเขา้ลกัษณะของสัญญาประกนัภยัและการยติุโครงการดงักล่าวเป็นการด าเนินการท่ีชอบดว้ย
กฎหมาย  และการอุทธรณ์ของบริษทัฯมีแนวโน้มท่ีจะชนะคดีได ้ ฝ่ายบริหารโดยอาศยัความเห็นของท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯจึงได้ใช้สิทธิตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพ่งส าหรับคดี
บางส่วนแลว้เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 เพื่อให้ศาลสูงไดพ้ิจารณาและพิพากษาคดีให้เป็นท่ียุติและเป็น
บรรทดัฐานในการด าเนินการต่อไป   เน่ืองจากคดีดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลสูง  ซ่ึงผล
ของคดียงัมีความไม่แน่นอน  บริษทัจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี  ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
บนัทึกอดีตสมาชิกท่ีมารับการรักษาพยาบาลและยงัมิได้ช าระค่ารักษาพยาบาลโดยอาศยัค าพิพากษาของ
ศาลแพง่ดงักล่าวเป็นลูกหน้ีคา้งจ่ายไวจ้นกวา่ศาลสูงจะมีค าพิพากษา 

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  7,705,429 7,692,673 
กูเ้พิ่ม 7,400,000 7,400,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (4,248,792) (4,236,710) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (57,324) (57,324) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (674) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 10,798,639 10,798,639 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี (1,463,307) (1,463,307) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  9,335,332 9,335,332 
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 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

บริษัทฯ  

ระยะเวลาของสญัญา
เงินกู ้

วงเงิน  การช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียต่อปี (%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

เร่ิม ส้ินสุด 2560 2559 2560 2559 
ก.พ. 2551 ก.พ. 2561 3,438 ลา้นบาท รายเดือน อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - - 57.3 401.1 
พ.ย. 2554 มิ.ย. 2562 3,000 ลา้นบาท รายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - - 719.0 1,119.0 
ม.ค. 2555 ก.ค. 2563 586 ลา้นบาท รายเดือน อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - - 188.5 304.4 
มิ.ย. 2555 ธ.ค. 2562 1,766 ลา้นบาท รายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - - 539.2 808.8 
ก.ค. 2555 ก.ค. 2560 2,500 ลา้นบาท เม่ือสญัญาครบก าหนด อตัราคงท่ี - - - 2,500.0 
ก.พ. 2557 ก.ค. 2564 20 ลา้นดอล

ล่าร์สหรัฐฯ 
ทุก 6 เดือน อตัราคงท่ี 

17.3 19.3 569.3 696.0 
เม.ย. 2557 มิ.ย. 2562 1,000 ลา้นบาท รายเดือน อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - - 333.3 583.3 
พ.ค. 2556 พ.ค. 2564 2,000 ลา้นบาท ทุก 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - - 992.0 1,280.0 
เม.ย. 2560 เม.ย. 2567 1,000 ลา้นบาท เม่ือสญัญาครบก าหนด อตัราคงท่ี - - 1,000.0 - 
ก.ย. 2560 ก.ย. 2562 2,000 ลา้นบาท เม่ือสญัญาครบก าหนด อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

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

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

บวกอตัราคงท่ี - - 2,000.0 - 
รวมเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 17.3 19.3 10,798.6 7,692.6 

บริษัทย่อย 

ระยะเวลาของสญัญา
เงินกู ้

วงเงิน  การช าระคืนเงินตน้  อตัราดอกเบ้ียต่อปี (%) 

จ านวนเงิน  
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

เร่ิม ส้ินสุด 2560 2559 2560 2559 
2550 - 2551 เม.ย. 2560 4 ลา้นดอลล่าร์

สหรัฐฯ 
รายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

บวกอตัราคงท่ี - 0.4 - 12.8 
รวมเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิในงบการเงนิรวม 17.3 19.7 10,798.6 7,705.4 

 สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัได้ระบุข้อปฏิบติับางประการท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น      
การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 40,245 63,055 4,908 14,795 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (1,713) (1,537) (27) (182) 
รวม 38,532 61,518 4,881 14,613 
หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี (22,039) (43,861) (4,744) (11,214) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 16,493 17,657 137 3,399 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่า
การเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน  22,969 17,276 40,245 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (930) (783) (1,713) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า
การเงิน 22,039 16,493 38,532 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน  44,907 18,148 63,055 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,046) (491) (1,537) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า
การเงิน 43,861 17,657 61,518 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว 4,769 139 4,908 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (25) (2) (27) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า
ระยะยาว 4,744 137 4,881 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว 11,231 3,564 14,795 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (17) (165) (182) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า
ระยะยาว 11,214 3,399 14,613 

กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการ
แพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะส าหรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยมีก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 
32 - 60 งวด และเม่ือครบก าหนดสัญญา  

25. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูแ้ละตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
ยอดคงเหลือตน้ปี 12,588,900 10,590,977 
ออกหุน้กูเ้พิ่มระหวา่งปี 7,000,000 3,000,000 
ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งปี - (1,000,000) 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (7,549) (3,682) 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 3,252 1,605 
ยอดคงเหลือส้ินปี 19,584,603 12,588,900 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 
หุน้กู ้ 19,584,603 12,588,900 
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 ยอดคงคา้งของหุน้กูข้องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เลขท่ีหุน้กู ้

ระยะเวลาของหุน้กู ้
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

อตัรา
ดอกเบ้ียต่อ
ปี (%) 

จ านวนเงินคงเหลือ  
(ลา้นบาท) 

วนัท่ี
ออกจ าหน่าย 

วนัครบ
ก าหนด 2560 2559 

BDMS228A 6 ส.ค. 2555 6 ส.ค. 2565 500,000 500.0 4.50% 500.0 500.0 
BDMS228B 8 ส.ค. 2555 8 ส.ค. 2565 100,000 100.0 4.50% 100.0 100.0 
BDMS233A 14 มี.ค. 2556 14 มี.ค. 2566 4,000,000 4,000.0 4.63% 4,000.0 4,000.0 
BDMS205A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2563 2,000,000 2,000.0 4.19% 2,000.0 2,000.0 
BDMS235A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2566 1,000,000 1,000.0 4.39% 1,000.0 1,000.0 
BDMS256A* 25 มิ.ย. 2558 25 มิ.ย. 2568 2,000,000 2,000.0 3.95% 2,000.0 2,000.0 
BDMS266A 24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2569 3,000,000 3,000.0 2.99% 3,000.0 3,000.0 
BDMS202A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2563 3,000,000 3,000.0 2.41% 3,000.0 - 
BDMS222A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2565 2,500,000 2,500.0 2.97% 2,500.0 - 
BDMS242A 8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2567 1,500,000 1,500.0 3.46% 1,500.0 - 

*บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกู้ BDMS256A กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง    
โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราคงท่ีต่อปี 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูด้งักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยูร่ะหว่าง 988.30 บาท ต่อหน่วย ถึง 1,107.57 บาท
ต่อหน่วย 

หุ้นกู้มีขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯ ต้องปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล           
การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  

26.     หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า และมีมติอนุมติั
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว และ
เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2557 บริษทัฯ ได้ออกหุ้นกู ้แปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ      
(ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  
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ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
มูลค่ารวม 10,000 ลา้นบาท 
สกุลเงิน   บาท (THB-Denominate, USD-Settled) 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 18 กนัยายน 2562 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สามารถไถ่ถอน ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ท่ีมูลค่าร้อยละ 106.152 
ของมูลค่าเงินตน้ 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
ของบริษทัฯ  

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

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

โดยบริษทัฯ มีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดับางประการตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2557 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนซ้ือขายหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” 
ก าหนดให้กิจการท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทุน
เพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้น ณ วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯ ได้แยก
องคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้  านวณ
จากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยู่
ขณะนั้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
หกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือครบอายุการช าระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก าหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้ะไม่มี
การเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 มีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด เป็น
มูลค่าเงินต้นจ านวน 1,560 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายช าระเงิน ค่ าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ      
ก่อนครบก าหนดเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน (Early Redemption Price) 1,656 ล้านบาท (หรือร้อยละ106.152 
ของเงินตน้ 1,560 ลา้นบาท)  
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพส าหรับปีสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หุน้กูแ้ปลง

สภาพ-
องคป์ระกอบท่ี
เป็นหน้ีสิน 

 
ค่าใชจ่้ายในการ
ออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 

 
 
 

รวม 

หุน้กู ้แปลง
สภาพ -

องคป์ระกอบท่ี
เป็นทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 9,960,993 (87,426) 9,873,567 585,527 
ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (1,655,971) 10,196 (1,645,775) (91,342) 
รายการปรับมูลค่าปัจจุบนัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 516,617 - 516,617 - 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออก 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
- 

 
29,861 

 
29,861 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8,821,639 (47,369) 8,774,270 494,185 

มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบัร้อยละ 107.4 ต่อหน่วย 
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27. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  

 จ านวนเงินประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือ
ออกจากงานและค่ารักษาพยาบาลหลงัเกษียณแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินชดเชยพนกังาน ค่ารักษาพยาบาลหลงัเกษียณ รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 1,672,248 1,529,573 573,791 723,993 2,246,039 2,253,566 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 27,490 - - - 27,490 - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  142,474 140,688 4,988 4,714 147,462 145,402 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 38,466 42,535 7,447 9,032 45,913 51,567 
ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
โครงการ - - (50,437) - (50,437) - 

ผลประโยชน์จ่ายในระหวา่งปี (57,576) (40,548) (350,614) (163,948) (408,190) (204,496) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 1,823,102 1,672,248 185,175 573,791 2,008,277 2,246,039 
หกั: ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ  

  ผลประโยชน์พนกังาน - - (2,442) (317,891) (2,442) (317,891) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 1,823,102 1,672,248 182,733 255,900 2,005,835 1,928,148 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินชดเชยพนกังาน ค่ารักษาพยาบาลหลงัเกษียณ รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 376,929 348,779 495,592 645,794 872,521 994,573 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  28,384 27,281 4,988 4,714 33,372 31,995 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 674 7,719 7,447 9,032 8,121 16,751 
ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
โครงการ - - (50,437) - (50,437) - 

ผลประโยชน์จ่ายในระหวา่งปี (16,860) (6,850) (272,415) (163,948) (289,275) (170,798) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 389,127 376,929 185,175 495,592 574,302 872,521 
หกั: ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ  

  ผลประโยชน์พนกังาน - - (2,442) (239,691) (2,442) 
 

(239,691) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 389,127 376,929 182,733 255,901 571,860 

 
632,830 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  147,462 145,402 33,372 31,995 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 45,913 51,567 8,121 16,751 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 193,375 196,969 41,493 48,746 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีใน 
งบก าไรขาดทุน  

 
  

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ 109,596 104,711 17,978 24,490 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 83,779 92,258 23,515 24,256 

  
การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงนิรวม 

  น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

      
ภาระผกูพนัตามโครงการ  69,064 398,629 8,517,910 8,985,603 

 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

      
ภาระผกูพนัตามโครงการ  27,425 97,543 1,611,540 1,736,508 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.0 - 3.2, 3.8 3.1 - 3.2, 3.8 3.1, 3.8 3.1, 3.8 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  
(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 5.0 5.0 5.0 5.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน   
จ านวนพนกังาน 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0 0.0 - 14.0 0.0 - 14.0 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (194.9) 238.2 (53.3) 69.4 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  257.4 (219.0) 45.0 (38.4) 
     
 เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวน
พนกังาน (198.0) 241.1 (44.3) 53.3 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (179.5) 219.9 (48.9) 64.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  212.1 (181.6) 34.5 (29.7) 
     
 เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวน
พนกังาน (158.7) 191.2 (34.6) 41.2 
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28. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 46,472,869.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,786,871.40 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 1,603,314,001.80 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่จ  าหน่ายออก 
จ านวน 464,728,696 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท   

2. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 154,909,565.40 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,603,314,001.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 1,758,223,567.20 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,549,095,654 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

3.   อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน            
ไม่เกิน 1,549,095,654 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในเดือน
เมษายน 2560 ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีหุน้สามญัเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 17,582,235,672 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,758,223,567.20 บาท   

29. เงินปันผลจ่าย 

 การจ่ายเงินปันผลปี 2559 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

21 เมษายน 2559 4,027 0.26 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 

2559 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 1,548 0.10 

รวมเงินปันผลในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,575 0.36 

  บริษทัฯ ได้จ่ายเงินปันผลประจ าปีและเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2559 
และเดือนกนัยายน 2559 ตามล าดบั 
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 การจ่ายเงินปันผลปี 2560 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

12 เมษายน 2560 2,942 0.19 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 

2560 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 2,013 0.13 

รวมเงินปันผลในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,955 0.32 

  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลประจ าปีและเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวนดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2560 และ
เดือนกนัยายน 2560 ตามล าดบั 

30. ส ารองตามกฎหมาย 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวนเงิน 5.82 ลา้นบาท 

31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 ไดแ้ก่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 17,319.2 16,342.9 3,220.8 3,251.5 
คา่แพทย ์ 15,634.5 14,675.0 2,842.9 2,809.8 
ตน้ทุนยาและเวชภณัฑ ์ 9,509.6 9,200.4 1,778.8 1,839.5 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,167.7 4,803.8 967.6 937.6 
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 799.9 745.7 318.3 294.1 
ค่าเช่าจ่าย 875.4 847.2 117.3 121.2 
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32. ภาษีเงินได้  

ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม                    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม                   

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2,512,704 2,007,632 843,397 306,892 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 20,576 4,669 13,653 6,213 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 30,260 (90,000) 86,870 45,639 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 2,563,540 1,922,301 943,920 358,744 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม                    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม                   
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร(ขาดทุน) 
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 38,037 (8,328) 20,816 14,943 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั              
ก าไรจากการตีราคาท่ีดิน (548,178) (9,808) (348,662) - 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน (510,141) (18,136) (327,846) 14,943 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    

31 ธนัวาคม                   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    

31 ธนัวาคม                   
 2560 2559 2560 2559 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 13,138,242 10,694,165 7,995,439 7,294,182 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ
อตัราภาษี 2,627,648 2,138,833 1,599,088 1,458,836 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ของปีก่อน 20,576 4,669 13,653 6,213 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (95,800) (81,211) (46,463) (51,164) 
เงินปันผลรับท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี (1,559) (2,138) (706,964) (1,083,251) 
ผลขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบนัท่ีไม่ได ้     
   รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 214,492 184,252 - - 
การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีซ่ึงยงัไม่ถูกรับรู้     
   ในรอบบญัชีท่ีผา่นมา (7,613) (1,145) - - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (283,462) (273,991) - - 
ผลต่างระหวา่งก าไรจากการจ าหน่าย     
    เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิ     
    ส่วนไดเ้สียและวธีิราคาทุน 108,396 - - - 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 117,346 48,019 107,564 41,039 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (136,484) (94,987) (22,958) (12,929) 

รวม (84,684) (221,201) (668,821) (1,106,305) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 2,563,540 1,922,301 943,920 358,744 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 19.51% 17.98% 11.81% 4.92% 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี              
31 ธนัวาคม

2560 

ณ วนัท่ี              
31 ธนัวาคม

2559 

ณ วนัท่ี              
31 ธนัวาคม

2560 

ณ วนัท่ี              
31 ธนัวาคม

2559 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 98,340 76,298 37,628 30,803 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ     
  ท่ีจะไดรั้บ 4,193 1,271 95 122 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 33,450 3,153 30,896 30,897 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคาร และอุปกรณ์ 5,015 4,351 1,553 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและส ารองหน้ีสินอ่ืน 329,832 435,204 161,591 250,513 
ประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 401,655 384,871 114,861 125,807 
อ่ืนๆ 1,126 3,658 - - 

รวม 873,611 908,806 346,624 438,142 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 271,444 241,847 67,461 58,991 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 12,553 19,705 12,561 19,705 
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 19,177 19,381 77,047 83,021 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน 54,634 92,671 54,337 75,153 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร 3,294,906 2,646,960 520,986 172,324 

รวม 3,652,714 3,020,564 732,392 409,194 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ (2,779,103) (2,111,758) (385,768) 28,948 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบแสดงฐานะการเงิน 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  68,014  75,107  -  28,948 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,847,117)  (2,186,865)  (385,768)  - 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ  (2,779,103)  (2,111,758)  (385,768)  28,948 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวน 3,150.5 ล้านบาท (2559: 2,152.8 
ลา้นบาท) บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลขาดทุนทางภาษี เน่ืองจาก  
บริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะท าใหม้ัน่ใจวา่
จะน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

        รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีของบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ไดใ้ช้
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 
31 ธนัวาคม 2560 - 74.8 
31 ธนัวาคม 2561 197.7 197.7 
31 ธนัวาคม 2562 443.8 443.8 
31 ธนัวาคม 2563 515.2 515.2 
31 ธนัวาคม 2564 921.3 921.3 
31 ธนัวาคม 2565 1,072.5 - 

 3,150.5 2,152.8 

33.   ก าไรต่อหุ้น  

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

 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ก าไรส าหรับปี (บาท) 10,215,739,620 8,386,477,660 7,051,518,695 6,935,437,788 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 15,490,956,540 15,490,956,540 15,490,956,540 15,490,956,540 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.66 0.54 0.46 0.45 

          ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

บริษทัฯ ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปี 2560 และ ปี 2559 จากการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26) เน่ืองจากการค านวณก าไรต่อหุ้นโดยสมมติวา่มีการแปลงสภาพ
หุน้กูท้ ั้งหมดเป็นหุน้สามญัแสดงก าไรต่อหุน้ท่ีไม่ปรับลดลง 
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี 
ภาระผกูพนัตามสญัญา       
-  สญัญาเช่าอาคารและท่ีดิน                255 434 794 22 57 91 
-  สญัญาเช่าอุปกรณ์ส านกังานและบริการอ่ืน 469 273 10 290 - - 
-  สญัญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ 177 106 - 122 - - 
-  สญัญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 1,591 1 - 714 - - 
รวม 2,492 814 804 1,148 57 91 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี 
ภาระผกูพนัตามสญัญา       
-  สญัญาเช่าอาคารและท่ีดิน                234 373 848 24 44 101 
-  สญัญาเช่าอุปกรณ์ส านกังานและบริการอ่ืน 322 91 - 194 1 - 
-  สญัญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์ 248 122 - 112 - - 
-  สญัญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 1,498 - - 777 - - 
รวม 2,302 586 848 1,107 45 101 

บริษทัฯ  

บริษทัฯ ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรม 
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2563 โดยตกลงช าระค่าตอบแทนตามอตัราคงท่ีและ
อตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ
ตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
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บริษทัยอ่ย   

บริษทัย่อยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวช
กรรมภายในอาคารก าหนดระยะเวลา 5 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 27 มกราคม 2562 โดยตกลงช าระค่าตอบแทน
ตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ 
หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  

บริษทัย่อยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวช
กรรมภายในอาคารก าหนดระยะเวลา 5 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 โดยตกลงช าระค่าตอบแทน
ตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายได้จากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ 
หรือตามจ านวนเงินค่าตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุในสัญญา แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเหลืออยู่
เป็นจ านวน 388 ล้านบาท (2559: 336 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ จ านวน 39 ล้านบาท (2559: 35 ล้าน
บาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและ
การปฏิบติัตามสัญญา 

  



 

  

 83 

35. ส่วนงานด าเนินงาน 

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

 กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการท่ีให้การสนบัสนุนดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ เซ็นทรัลแลป ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัยารักษา
โรคและวสัดุทางการแพทย ์ให้บริการจดัการและบริหารทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจรักษาพยาบาล  จดั
จ าหน่ายสินคา้และให้บริการสินคา้เพื่อสุขภาพ เวชส าอางค ์บริการทางดา้นบญัชี บริการดา้นเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ บริการจดัฝึกอบรม ประกนัสุขภาพ และนายหนา้ประกนัชีวติ ซ่ึงส่วนงานด าเนินงานทั้งสองส่วน
น้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วนงานต่างๆ เป็นกลุ่มเดียวกนั 
วธีิการใหบ้ริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่างๆ มีความใกลเ้คียงกนั  

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการภายใตเ้ขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานด าเนินงาน    
ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกวา่ร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานด าเนินงาน
และส่วนงานภูมิศาสตร์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ี
รายงานเพียงส่วนเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปี 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 
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36.   สิทธิและประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบางบริษทัในกลุ่มบริษทั ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บการส่งเสริมในกิจการ
ดงัต่อไปน้ี 

บริษัท ประเภทกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ระยะเวลา
การได้การ
ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติ
บุคคล 

ปีทีก่จิการ
ได้รับการ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  
(ปีทีเ่ร่ิมต้น 

และ  
ปีทีส้ิ่นสุด)  

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ กิจการสถานพยาบาล ประเภท  7.7 8 ปี 2553 - 2561 
บจก. เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) 

กิจการผลิตยาปราศจากเช้ือชนิดน ้าปริมาตรมาก 
(น ้าเกลือ) 

8 ปี 2560 - 2568 

  กิจการผลิตยาฉีดคุมก าเนิด  5 ปี 2558 - 2563 
 กิจการผลิตยาปราศจากเช้ือ ชนิดน ้าปริมาตรนอ้ย 

ประเภท 6.5 
5 ปี 2558 - 2563 

บจก. สหแพทยเ์ภสัช กิจการผลิตยาแผนปัจจุบนัส าหรับคนและสัตว ์
ประเภท 6.5 

8 ปี 2559 - 2567 

บจก. กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ 
เซอร์วสิเซส 

กิจการขนส่งทางอากาศประเภท 7.3.4 5 ปี 2560 - 2565 

บจก. เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ 
ซิสเทม็ส์ 

การบริการทดสอบทางวทิยาศาสตร์ ประเภท 7.21 8 ปี 2558 - 2566 

บจก. เอน็ เฮลท ์พยาธิวทิยา การบริการทดสอบทางวทิยาศาสตร์ ประเภท 7.14 8 ปี ยงัไม่มีรายได้
ส่วนท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม
การลงทุน 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนุมติั 
2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดิน และทุนหมุนเวียน ตามก าหนดระยะเวลาท่ี
แสดงในตาราง 

3. กรณีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนจะไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งนั้นไปหกัออกจาก
ก าไรสุทธิท่ีไดเ้กิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดไม่เกิน 5 ปี 
นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนด 

4. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                  
ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

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

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดข้องกลุ่มบริษทัส าหรับปี 2560 และ 2559 จ  าแนกตามรายไดส่้วนไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและ
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนแสดงไวด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม        
การลงทุน 

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม        
การลงทุน รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 774,763 783,744 68,348,156 64,452,779 69,122,919 65,236,523 
รายไดจ้ากการจ าหน่าย
สินคา้ 1,487,601 672,448 1,321,980 1,994,531 2,809,581 2,666,979 

รายไดอ่ื้น 38,017 - 3,748,954 1,222,712 3,786,971 1,222,712 

รวมรายได ้ 2,300,381 1,456,192 73,419,090 67,670,022 75,719,471 69,126,214 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน 
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 734,836 741,957 12,712,008 12,588,188 13,446,844 13,330,145 
รายไดอ่ื้น - - 8,477,074 7,166,130 8,477,074 7,166,130 

รวมรายได ้ 734,836 741,957 21,189,082 19,754,318 21,923,918 20,496,275 
 

37. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 510 - 510 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 468 - - 468 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 308 308 
ท่ีดิน  - 33,861 - 33,861 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 41,913 - - 41,913 

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 

     
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 75 - 75 

หุน้กู ้ - 20,562 - 20,562 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 9,064 - - 9,064 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 505 - 505 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 659 - - 659 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 307 307 
ท่ีดิน  - 20,084 - 20,084 
     
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 47,707 - - 47,707 
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 

     
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 13 - 13 

หุน้กู ้ - 12,094 - 12,094 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 11,274 - - 11,274 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 0.4 - 0.4 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 313 - - 313 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 675 675 
ท่ีดิน - 5,469 - 5,469 

 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 41,913 - - 41,913 

 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 75 - 75 

หุน้กู ้ - 20,562 - 20,562 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 9,064 - - 9,064 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 0.4 - 0.4 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 417 - - 417 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 704 704 
ท่ีดิน - 3,726 - 3,726 

 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 47,707 - - 47,707 

 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 13 - 13 

หุน้กู ้ - 12,094 - 12,094 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 11,274 - - 11,274 
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38.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

38.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 4.20 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย
ในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กู ้ยืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการพิจารณาก าหนดวงเงินสินเช่ือท่ีจะให้กบัลูกค้าหรือคู่สัญญา และวิเคราะห์  
ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สัญญาอยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว   

การใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่
จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืน ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ก ลุ่มบ ริษัท มีความ เส่ี ยงจากอัตราดอก เบ้ี ย ท่ี ส าคัญอัน เก่ี ยว เน่ื องกับ เงินฝากสถาบันการเงิน           
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกู ้อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนัและบริษทัฯ จะพิจารณาเขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืมเพื่อบริหาร
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวตามความเหมาะสม 

สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ีย  

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง           
มีก าหนดระยะเวลา 9 ปี โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นอตัราคงท่ีส าหรับ 4 ปีแรก
และอตัราลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าบวกอตัราคงท่ีต่อปีส าหรับ 5 ปีหลงั ของยอดคงเหลือของ
หุ้นกูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 บริษทัฯ ไดต้กลงกบัสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวเพื่อเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียโดยลดอตัราดอกเบ้ียในปีท่ี 1 ลงและเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจาก
อตัราลอยตวัในปีท่ี 5 และ 6 มาเป็นอตัราคงท่ี ส่วนอตัราดอกเบ้ียของปีอ่ืน ๆ ยงัคงเท่าเดิมตามท่ีก าหนดไว้
ในสัญญา โดยในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ได้ตกลงกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว เพื่อเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวน้ีไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 



 

  

 91 

 เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง           
มีก าหนดระยะเวลา 10 ปี โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีเป็นอตัราลอยตวั BIBOR               
3 เดือนบวกอตัราคงท่ีต่อปี ของยอดคงเหลือของหุน้กูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย - สินทรัพย ์ 75.4 13.2 75.4 13.2 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียค านวณโดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยสถาบนัการเงินเสมือน
วา่ไดย้กเลิกสัญญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 

ภายใน          
1 ปี 1-5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 - - 5,044 41 5,091 
- เงินลงทุนชัว่คราว 572 - - - - 572 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 6,940 6,940 
- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 - - - - 8 

- เงินลงทุน - - - - 16,453 16,453 

 586 - - 5,044 23,434 29,064 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน - - - 72 - 72 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 4,750 4,750 
- เงินกูย้มืระยะสั้น 67 - - - - 67 
- เงินกูย้มืระยะยาว - 1,000 1,000 8,799 - 10,799 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 22 16 - - - 38 
- หุ้นกู ้ - 13,091 6,493 - - 19,584 

- หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 8,774 - - - 8,774 

 89 22,881 7,493 8,871 4,750 44,084 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน          

1 ปี 1-5 ปี 
มากกวา่ 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มี                 
อตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 - - 4,182 29 4,217 
- เงินลงทุนชัว่คราว 548 - - - - 548 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 6,257 6,257 
- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 44 - - 2 - 46 
- เงินลงทุน - - - - 17,237 17,237 
 598 - - 4,184 23,523 28,305 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน - - - 1,579 - 1,579 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 4,400 4,400 
- เงินกูย้มืระยะสั้น 89 - - - - 89 
- เงินกูย้มืระยะยาว - 2,500 - 5,205 - 7,705 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 44 18 - - - 62 
- หุ้นกู ้ - 2,599 9,990 - - 12,589 
- หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 9,874 - - - 9,874 
 133 14,991 9,990 6,784 4,400 36,298 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 
ภายใน          

1 ปี 1-5 ปี 
มากกวา่ 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มี                 
อตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,614 5 2,619 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,438 1,438 
- เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,724 - 2,724 
- เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 4,790 - 4,790 
- เงินลงทุน - - - - 60,707 60,707 
 - - - 10,128 62,150 72,278 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 980 980 
- เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 9,952 - 9,952 
- เงินกูย้มืระยะยาว - 1,000 1,000 8,799 - 10,799 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5 - - - - 5 
- หุน้กู ้ - 13,091 6,493 - - 19,584 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 8,774 - - - 8,774 
 5 22,865 7,493 18,751 980 50,094 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 

ภายใน          
1 ปี 1-5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคา
ตลาด 

ไม่มี                 
อตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,756 7 2,763 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,039 1,039 
- เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,143 - 2,143 
- เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 5,130 - 5,130 
- เงินลงทุน - - - - 49,887 49,887 
 - - - 10,029 50,933 60,962 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน - - - 1,500 - 1,500 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 849 849 
- เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 8,343 - 8,343 
- เงินกูย้มืระยะยาว - 2,500 - 5,193 - 7,693 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 3 - - - 14 
- หุน้กู ้ - 2,599 9,990 - - 12,589 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 9,874 - - - 9,874 
 11 14,976 9,990 15,036 849 40,862 

    ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ืออุปกรณ์การแพทยแ์ละการขาย
สินคา้และบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  

          สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contract) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ
ดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของจ านวนท่ีขาย 
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

31 ธนัวาคม 2560 เหรียญสหรัฐอเมริกา 400,000 32.61 – 33.22 
31 ธนัวาคม 2559 เหรียญสหรัฐอเมริกา 358,595 35.12 - 35.93 
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 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ (หน้ีสิน) 67.8 (147.0) - - 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ค านวณโดยใช้อตัราท่ีก าหนดโดยสถาบนั
การเงิน เสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาน้ี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

39. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.86:1.0 (2559: 0.84:1.0) และเฉพาะบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ทุนเท่ากบั 1.62:1.0 (2559: 1.50:1.0) 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
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