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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ข้อมูลทัว่ไป  

 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย 

และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2537 บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย 

โดยดาํเนินธุรกิจหลกัคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนเลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรี

ตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ .ศ. 2547 และ

การแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 

ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย 

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 

  2552 2551 2552 2551 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ      

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 1,000 ลา้นบาท 95.76 94.32 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 98.75 98.69 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 99.63 99.63 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 586 ลา้นบาท 91.42 88.66 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล 105 ลา้นบาท 105 ลา้นบาท 79.00 79.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 280 ลา้นบาท 97.21 97.09 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล 400 ลา้นบาท 400 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 180 ลา้นบาท 99.67 99.61 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 89.16 87.86 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป 75 ลา้นบาท 75 ลา้นบาท 74.02 74.02 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป 10 ลา้นบาท  10 ลา้นบาท  95.00 95.00 

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 

Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 26,000 ลา้นเรียล 26,000 ลา้นเรียล 70.00 70.00 

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลา้นเรียล 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 

บริษทั เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ จาํกดั การลงทุน 35 ลา้นบาท 35 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั  

   (เดิมช่ือ “บริษทั โกลบอลเมดิคลั เน็ทเวร์ิค จาํกดั”) 

โรงพยาบาล 260 ลา้นบาท 160 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั ประกนัสุขภาพ 105 ลา้นบาท 105 ลา้นบาท 99.94 99.94 

บริษทั รอยลับางกอก เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั บริหารจดัการ 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 

  2552 2551 2552 2551 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)      

บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั 

   (เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่การแพทย ์จาํกดั”) 

โรงพยาบาล 70 ลา้นบาท - 100.00 - 

      
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย      

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 68) 

โรงพยาบาล 188 ลา้นบาท 188 ลา้นบาท - - 

บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอส อี จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 95 ) 

ใหบ้ริการจดัการและบริหาร

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ

รักษาพยาบาล  

0.1 ลา้นบาท 0.1 ลา้นบาท - - 

บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 100 ) 

ภตัตาคารและประกอบการ

อาหารสุขภาพและบริการ

จดัการอาคารและสถานท่ี 

14 ลา้นบาท 14 ลา้นบาท - - 

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ เฮล็ธแคร์ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 74 ) 

ภตัตาคารและประกอบ           

อาหารสุขภาพ 

15 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท - - 

บริษทั ภเูกต็เฮลท ์แอนด ์ทราเวลิ จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 100 ) 

การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท - - 

 บริษทัยอ่ยทุกบริษทัจดัตั้งในประเทศไทยทั้งหมดยกเวน้ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd., Angkor Pisith Co., Ltd., Phnom Penh Medical Services 

Co., Ltd. และ Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกมัพชูา 
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ข) อตัราส่วนร้อยละของสินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม  

 อตัราส่วนร้อยละของสินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดด้งัน้ี 

  

อตัราร้อยละของ

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย

ท่ีรวมอยูใ่นงบดุลรวม 

อตัราร้อยละของรายได้

ค่ารักษาพยาบาลของ

บริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่น 

งบกาํไรขาดทุนรวม 

  2552 2551 2552 2551 

 บริษทัยอ่ย     

  1. บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 20.31 20.97 25.32 25.67 

  2. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 3.58 4.01 3.52 3.25 

  3. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั 5.01 5.13 7.14 7.33 

  4. บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 3.71 4.33 6.78 6.74 

  5. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 0.65 0.53 0.78 0.75 

  6. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั 7.72 9.15 10.20 10.41 

  7. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 3.07 3.45 4.77 4.40 

  8. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั 1.33 1.39 1.81 1.62 

  9. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 1.21 1.32 1.15 1.04 

10. บริษทั วฒันเวช จาํกดั 1.86 2.21 2.51 2.54 

11. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั 2.86 3.19 3.12 2.59 

12. บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 0.50 0.52 0.11 0.02 

13. บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

0.21 0.14 0.16 0.12 

14. Angkor Pisith Co., Ltd. 1.23 1.49 0.40 0.37 

15. Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 2.30 1.42 - - 

16. Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. 0.70 0.83 0.51 0.35 

17. B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 0.26 0.29 - - 

18. บริษทั เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ จาํกดั 0.12 0.13 - - 

19. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั  

   (เดิมช่ือ “บริษทั โกลบอลเมดิคลั เน็ทเวร์ิค จาํกดั”) 0.96 0.62 - - 

20. บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั - - - - 

21. บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั 0.17 0.19 - - 

22. บริษทั รอยลับางกอก เฮล็ธ์แคร์ - - - - 

23. บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั 0.63 0.17 - - 

24. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั 

   (เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่การแพทย ์

จาํกดั”) 

 

0.24 

 

- - - 
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ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ี

บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ี

สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนใน              

บริษทัยอ่ย ตามบญัชีของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยได้ ถูกตดัออกจากงบ

การเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ) ผลต่างของตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีเกินกวา่หรือตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์  หน้ีสินและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีสามารถระบุไดข้องบริษทัยอ่ยตามส่วนของบริษทัฯ ณ วนัซ้ือหุน้ไดแ้สดง

ภายใตห้วัขอ้ “ค่าความนิยม” ในงบดุล 

ช) งบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุลสาํหรับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และใช้อตัราแลกเปล่ียนถวั

เฉล่ียรายเดือนสาํหรับรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่า

ดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

ซ) ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยคือส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน

ท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบกาํไรขาดทุน รวมและแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุลรวมโดยแสดงแยก

ต่างหากจากส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 12/2552 เร่ือง การ

จดัเลขระบุฉบบัมาตรฐานการบญัชีของไทยใหต้รงตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ  การ

อา้งอิงเลขมาตรฐานการบญัชีในงบการเงินน้ีไดถื้อปฏิบติัตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัดงักล่าว 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 86/2551 และ 16/2552 ใหใ้ชม้าตรฐานการ

บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 
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3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีมี่ผลบังคบัใช้ใน

ปีปัจจุบัน 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  

(ปรับปรุง 2550) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย

และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกสิทธิการเช่า 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีขา้งตน้ถือปฏิบติั

กบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป ฝ่าย

บริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2550) ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ส่วนแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 

2550) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกสิทธิ

การเช่าและแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับ การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั 

3.2 มาตรฐานการบัญชีทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 การบญัชีเก่ียวกบัเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 

(ปรับปรุง 2550) 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 และ ฉบบั

ท่ี 40 จะไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทัยอ่ย  ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 

(ปรับปรุง 2550) จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการ

บญัชีฉบบัดงักล่าว 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

 รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค่้ารักษาพยาบาล  ค่า

หอ้งพกั ค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจาํหน่ายแลว้ 

 รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าและอาหาร 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และอาหารรับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ไดโ้อนใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้

โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้และอาหารท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้  

  ดอกเบีย้รับ 

  ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึง ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบั จากวนัท่ีไดม้าและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดง มูลค่าตามจาํนวนมูลค่า สุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บนัทึกค่าเผือ่หน้ี

สงสยัจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินลูกหน้ีไม่ได ้ ซ่ึงโดยทัว่ไป

พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

อยา่งใดจะตํ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติ

หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม            

วิธีราคาทุน  

ค) เงินลงทุนอ่ืนท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงบริษทัฯถือเป็นเงินลงทุน

ทัว่ไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริษทัฯจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บของเงินลงทุนตํ่ากวา่ราคาทุนในบญัชี 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดซ่ึงบริษทัฯถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดง

ตามมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด 

ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯรับรู้การ

เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้จนกระทัง่จาํหน่าย

หลกัทรัพยด์งักล่าวออกไปจึงบนัทึกมูลค่านั้นในงบกาํไรขาดทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือราคาท่ีประเมินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน หกั

ค่าเส่ือมราคาสะสม  และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์  (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์

คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ

รายการ  

 ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์เดิม อายกุารใหป้ระโยชน์ปัจจุบนั 

อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง 5 - 10, 20, 40, 50 ปี 5 - 10, 40 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 

3 - 10 ปี 3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 8 ปี 5 - 8 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารใชง้านของ

อาคารบางส่วนจาก 20 ปี และ 50 ปี เป็น 40 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอายกุารใชง้านท่ีเหลืออยูจ่ริง 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
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สินทรัพยท่ี์ประเมินราคาใหม่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้น

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพย์

ดงักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าว

เป็นคร้ังคราวเพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในบญัชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพย์

นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบ

กาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได ้ไม่เกินจาํนวนท่ีเคย

ลดลงซ่ึงไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมี

ยอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน ” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลง

จากการตีราคาใหม่จะถูกนาํไปหกัออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ไม่เกินจาํนวนซ่ึง

เคยตีราคาเพิ่มข้ึนของสินทรัพยช์นิดเดียวกนั และส่วนท่ีเกินจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร

ขาดทุน 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

   ณ วนัท่ีไดม้า ตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัฯไดม้าจากการรวมธุรกิจคือมูลค่ายติุธรรม ณ 

วนัท่ีซ้ือ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน และภายหลงั

การรับรู้รายการคร้ังแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่า

เผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบ

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดั

จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 - 10 ปี 

4.8 ค่าความนิยม  

   ณ วนัท่ีไดม้า บริษทัฯบนัทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่

ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุได้

ของกิจการท่ีไดม้า หากส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสิน และ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนเกินน้ี

ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

   บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

   เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม

กิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ี

คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์

ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนอ้ยกวา่

มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบั

บญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.9  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ  

หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการซ่ึงมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมี

อาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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4.10  สัญญาเช่าการเงิน 

   สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่

มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

4.11 สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 สญัญา เช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียง และกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้หเ้ช่าไดจ้ดัประเภท

เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร

ขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์  

   ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ย

ค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า

จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิด

ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด

ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณา

อยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการ

ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้า

จากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบ

รู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี

ความเก่ียวขอ้งกนั 

   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี ท่ีดิน 

ซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ ขาดทุน

จากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้ 
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4.13 สิทธิการเช่า  

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.14 รายได้รอตัดบัญชี 

 รายไดร้อตดับญัชี ไดแ้ก่ เงินรับล่วงหนา้ค่ารักษาพยาบาลจากสมาชิกบตัรโครงการชีวีมีสุข ( Life 

Privilege) กาํหนดตดับญัชีเป็นรายไดภ้ายในระยะเวลา 10 ปี 

4.15 เงินตราต่างประเทศ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงอยูใ่นสกลุ เงินตราต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล  

  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุล ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุน

ชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝาก

ธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั และ เงินลงทุน   หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบดุลประกอบดว้ย                 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะยาว เจา้หน้ีสญัญาเช่าระยะยาว หุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้กู ้ซ่ึงนโยบายการ

บญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน นอกงบดุลเพื่อ

การเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

4.17 ภาษีเงินได้ นิติบุคคล 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ี

เก่ียวขอ้ง 

4.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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4.19 ประมาณการหนีสิ้น 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสีย

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.20 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายใหแ้ก่คู่สญัญาตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย

เป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  

5. การใช้ ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดง

ในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่ 

  ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

   ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต          

อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารตอ้งประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่า

ซากเม่ือเลิกใชง้านของ อาคารและอุปกรณ์ และ ตอ้งทาํการทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าซาก ใหม่

หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดง ท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ มูลค่ายติุธรรมจากการตีราคาใหม่ไดป้ระเมินโดย

ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้ง

มีการใชข้อ้สมมติและประมาณการ  

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย

บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯได้

โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา

ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินดงักล่าว โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ซ่ึงตวัแปร

ท่ีใชใ้นการคาํนวณมาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดย คาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล

ความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย พิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและเงินลงทุน

ทัว่ไป เม่ือพบวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเป็น การถาวร ซ่ึง

การพิจารณาข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงัฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน

อนาคตของสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 คดีฟ้องร้อง  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จาํนวนสาํรองเผือ่ผลขาดทุนท่ี

บนัทึกไวใ้นบญัชีเพียงพอ อยา่งไรกต็ามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 2 และ 25 51  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ 

ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,843,836,702 1,158,676,100 1,132,426,487 657,870,576 

เงินฝากประจาํและตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1,260,405,100 206,237,862 1,200,008,819 100,008,627 

 3,104,241,802 1,364,913,962 2,332,435,306 757,879,203 

หกั: เงินฝา กประจาํและตัว๋สัญญาใชเ้งิน

ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 

เดือน (เงินลงทุนชัว่คราว)  

เงินฝากท่ีนาํไปคํ้าประกนั 

(1,201,828,280) 

(15,972,003) 

(102,024,515) 

(16,495,645) 

(1,200,008,819) 

- 

(100,008,627) 

- 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,886,441,519 1,246,393,802 1,132,426,487 657,870,576 
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7. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีกาํหนดระยะเวลาเกินกวา่ 3 

เดือน  และเงินฝากออมทรัพยจ์าํนวนรวม 12.5 ลา้นบาท ( 2551: 13.0 ลา้นบาท ) ไปวางเป็น

หลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคาร ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 27.1 และจาํนวนรวม 3.5  ลา้นบาท ( 2551: 3.5 ลา้นบาท) ไปวางเป็นหลกัประกนักบัหน่วยงาน

ราชการแห่งหน่ึง 

8. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 1,023 721 4,554 3,899 

  3 ถึง 6 เดือน 35 509 2,344 922 

  6 ถึง 12 เดือน - 16 36 - 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - 14 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,058 1,260 6,934 4,821 

     

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 1,303,419 1,237,955 406,654 397,327 

  3 ถึง 6 เดือน 175,019 239,208 82,230 153,447 

  6 ถึง 12 เดือน 119,412 138,251 69,503 74,710 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 107,066 89,349 62,276 53,509 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,704,916 1,704,763 620,663 678,993 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (154,509) (152,961) (90,156) (104,614) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -

สุทธิ 1,550,407 1,551,802 530,507 574,379 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 1,551,465 1,553,062 537,441 579,200 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีธนาคารพาณิชยคิ์ดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

ซ้ือและจาํหน่ายทรัพยสิ์น ราคาตามสภาพของสินทรัพยเ์ป็นเกณฑใ์นการซ้ือขาย 

ซ้ือเงินลงทุน ราคาเดียวกบัราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก 

  รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

บริษัทย่อย     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 27.8 22.3 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 190.2 195.5 

ดอกเบ้ียรับ - - 168.2 166.7 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 11) - - 574.2 38.9 

รายไดอ่ื้น - - 59.4 30.7 

ตน้ทุนบริการ - - 281.2 255.8 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 152.8 99.1 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 74.0 33.3 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 5.1 5.7 

จาํหน่ายอุปกรณ์การแพทย ์ - - 24.4 - 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยท่ี

ถือโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

- - 19.2 

 

- 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 1.3 0.6 0.6 - 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 12) - - 59.0 62.9 

รายไดอ่ื้น 23.7 0.5 - 0.5 

ตน้ทุนบริการ 89.3 88.7 60.7 57.5 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.6 3.3 - 3.2 

ดอกเบ้ียจ่าย - 0.1 - - 

เงินปันผลจ่าย 3.2 - 3.2 - 

     

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและ วเิคราะห์แลป 2.7 3.6 - 0.6 

รายไดอ่ื้น 6.0 - - - 

ตน้ทุนบริการ 15.9 11.9 15.8 11.8 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4.4 6.4 - 6.1 

เงินปันผลจ่าย 70.0 51.7 70.0 51.7 

 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบดุลซ่ึง

มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 6,892 4,309 

บริษทัร่วม 958 161 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 1,099 42 512 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 1,058 1,260 6,934 4,821 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 209,492 45,811 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 209,492 45,811 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 23,672 25,268 

รวม - - 23,672 25,268 

     

อืน่ๆ     

บริษทัยอ่ย - - 16,709 16,822 

บริษทัร่วม 5,776 2,804 2,700 2,804 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,507 43,677 - - 

รวม 22,283 46,481 19,409 19,626 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 22,283 46,481 43,081 44,894 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 2,786,758 3,560,759 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 2,786,758 3,560,759 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ     

บริษทัยอ่ย - - - 33,610 

รวมดอกเบีย้ค้างรับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ - - - 33,610 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

สิทธิการเช่า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน - สุทธิ                              

(รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ)     

บริษทัร่วม 286,368 302,979 - - 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,188 105,550 - - 

รวมสิทธิการเช่า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั – สุทธิ 384,556 408,529 - - 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 41,359 38,647 

บริษทัร่วม 56,888 34,356 46,436 26,051 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,008 802 1,000 794 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 57,896 35,158 88,795 65,492 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 622,886 396,580 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 622,886 396,580 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 18,388 15,182 

บริษทัร่วม 411 26,726 - - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,038 15,987 - - 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 14,449 42,713 18,388 15,182 

     

เงนิมดัจํารับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

บริษทัยอ่ย - - 2,045 1,744 

บริษทัร่วม 113 113 113 113 

รวมเงนิมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 113 113 2,158 1,857 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม

2551 เพิ่มข้ึน ลดลง 

31 ธนัวาคม

2552 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 45,811 191,671 (27,990) 209,492 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,811 191,671 (27,990) 209,492 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 3,560,759 436,073 (1,210,074) 2,786,758 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,560,759 436,073 (1,210,074) 2,786,758 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 396,580 622,886 (396,580) 622,886 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 396,580 622,886 (396,580) 622,886 

 การบริหารการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

 ในปี 2551 บริษทัฯไดจ้ดัการบริหารการกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

บริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษทั โดยคิดดอกเบ้ียการกูย้มืระหวา่งกนัในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมียอดเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน

เงิน 622.89 ลา้นบาท (2551: 396.58 ลา้นบาท) 

 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี  กบับริษทัยอ่ยหลายแห่งโดยคิด

ดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ (FDR) บวกร้อยละ 

2.50 ต่อปี และ LIBOR บวกร้อยละ 2.50 ต่อปี ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระ

คืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ในปี 2552 อตัราดอกเบ้ียไดมี้การเปล่ียนแปลงจาก อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ (FDR) บวกร้อยละ 2.50 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุในสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินคงเหลือรวม 2,996.25 

ลา้นบาท (2551: 3,606.57 ลา้นบาท) 

 ในปี 2552 บริษทัฯ ไดรั้บชาํระดอกเบ้ียคา้งรับของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

จาํกดั ซ่ึงคา้งชาํระเป็นเวลานานทั้งจาํนวน และไดโ้อนกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 9.58 

ลา้นบาทแลว้  
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 สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ 

 บริษทั ฯไดใ้หบ้ริการรับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั ยอ่ย ซ่ึงไดก้าํหนดค่าจา้งบริหารงานเป็น

อตัราร้อยละของรายไดค่้ารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั ยอ่ยอีกแห่งหน่ึง เป็น

ระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจากสดัส่วนผลการ

ดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญาและชาํระค่าจา้งบริหารเป็นรายเดือน เร่ิมชาํระงวดแรก

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2545 

 สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัฯเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุใน

สญัญา ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต่้อสญัญาเช่าท่ีดินเป็นเวลา 3 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าเป็น

รายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2550 

 บริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2546 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็น

ระยะเวลา 3 ปี เพื่อปลูกสร้างอาคารโดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ี

ระบุในสญัญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547  ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต่้อสญัญาโดยมีระยะเวลา

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

 ในปี 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี 

เพื่อใชด้าํเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุใน

สญัญา เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 ในปี 2551 บริษทัยอ่ยไดต่้อสญัญาดงักล่าวเป็นเวลา 3 ปี 
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 สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการและบริหารงานกบับริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย

บริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งชาํระค่าบริการและบริหารงานเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้าํสญัญาวา่จา้งบริหารงานสารสนเทศกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดย

บริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการกบับริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัฯ

และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

 บริษทัร่วม 

 เม่ือวนัท่ี 1  กนัยายน 2550 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศกบั  

บริษทัฯเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมใหบ้ริการและสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยสญัญา

ดงักล่าวไดก้าํหนดอตัราค่าบริการขั้นตํ่า ซ่ึงบริษทัร่วมจะไดรั้บจากบริษทัฯเป็นรายเดือน 

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงิน

เบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

10.  สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

ยา และเวชภณัฑ ์ 220,086,093 198,418,251 62,412,093 55,318,841 

นํ้ายาตรวจวเิคราะห์ 1,296,787 24,151,864 - - 

พสัดุและอ่ืน ๆ 33,856,548 2,692,314 - - 

รวม 255,239,428 225,262,429 62,412,093 55,318,841 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

   2552 2551 2552 2551 2552 2551 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 94.32 1,639,071 1,544,777 94,317 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.75 98.69 574,142 573,681 - 24,633 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.63 99.63 609,373 609,373 79,704 - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.42 88.66 602,235 582,820 77,949 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.21 97.09 708,086 706,271 217,614 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 40,000 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 22,500 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 - - 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.67 99.61 450,534 450,257 17,932 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 89.16 87.86 911,472 899,228 - - 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 18,487 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

   2552 2551 2552 2551 2552 2551 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 5,700 14,250 

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

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 338,323 338,323 - - 

Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd โรงพยาบาล 26,000 ลา้นเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 

บริษทั เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ จาํกดั การลงทุน 35 ลา้นบาท 100.00 100.00 35,000 35,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั  

   (เดิมช่ือ “บริษทั โกลบอลเมดิคลั เน็ทเวร์ิค จาํกดั”) 

โรงพยาบาล 260 ลา้นบาท 100.00 100.00 260,000 160,000 - - 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล      1 ลา้นบาท 100.00 100.00 999 999 - - 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั ประกนัสุขภาพ 105 ลา้นบาท 99.94 99.94 47,027 47,027 - - 

บริษทั รอยลับางกอก  เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั บริหารจดัการ 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

30 ลา้นบาท 100.00 100.00 30,000 30,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั 

   (เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่การแพทย ์จาํกดั”) 

โรงพยาบาล      70 ลา้นบาท 100.00 - 70,000 - - - 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     7,787,327 7,488,821 574,203 38,883 



 

 35 

กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมิติเวชศรีราชา จาํกดั  

ในปี 2552 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน

รวม 1.45 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 94.29 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว

เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 95.76 

ในปี 2552 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั จากบริษทัยอ่ยอีกแห่ง

หน่ึงและผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนจาํนวนรวม 0.05 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 1.32 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 67.52 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั  

ในปี 2552 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จากผูถื้อหุน้

เดิมจาํนวนรวม 0 .06 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 0.46 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 98.75 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั  

ในปี 2552 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั จากบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึงและผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนจาํนวนรวม 1.62 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 19.42 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ 

มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 91.42 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  

 ในปี 255 2 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั จากผูถื้อหุน้

เดิมจาํนวนรวม 0 .03 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 1.82 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 97.21 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั  

ในปี 2552 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั วฒันเวช จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนรวม 0 .01 

ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 0.28 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 99.67 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั  

ในปี 2552 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั จากผูถื้อหุน้

เดิมจาํนวนรวม 0 .36 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 12.24 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 89.16 
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บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั 

ในปี 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2552 ของบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 ไดมี้มติ

พิเศษใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160 ลา้นบาท เป็น 260 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 

10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้สาํหรับการเพิ่มทุนทั้งหมด และยงัคง

มีอตัราส่วนถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัมีมติพิเศษใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทั

จากเดิมช่ือ “บริษทั โกลบอล เมดิคลั เน็ทเวิร์ค จาํกดั” เป็น “บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั” 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั 

 ในปี 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2552 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 

ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัโรงพยาบาลเชียงใหม่การแพทย ์จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาล โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100  

 ต่อมาท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2552 ของบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2552 ไดมี้มติ

พิเศษใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 แสนบาท เป็น 70 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 

6,990,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้สาํหรับการเพิ่มทุนทั้งหมด และยงัคงมี

อตัราส่วนถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัมีมติพิเศษใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทั

เป็น “บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั” 

 กาํไรระหวา่งกนัจากการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัยอ่ยขายเงินลงทุนใหก้บับริษทั

ยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   2552 2551 2552 2551 2552 2551 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ         

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 110,897 96,862 52,500 52,500 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

 โทรทศัน์และวทิย ุ

5 ลา้นบาท 30.00 30.00 1,069 1,070 1,500 1,500 

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 1,208 884 101 101 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 950 647 101 101 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 1,602 882 88 88 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการ 100 ลา้นบาท 49.00 49.00 39,902 33,789 50,859 50,859 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 1,770,745 1,652,751 1,459,800 1,459,800 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     1,926,373 1,786,885 1,564,949 1,564,949 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย         

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 5,387 2,284   

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจดัการ 0.15 ลา้น เหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 

30.00 30.00 393 

 

393 

 

  

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย     5,780 2,677   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    1,932,153 1,789,562   
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  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับระหวา่งปี 

 2552 2551 2552 2551 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ     

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 17,973 17,501 3,938 7,875 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั (1) (381) - - 

S.R. Property Investment Co., Ltd. 362 329 - - 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 330 347 - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  757 798 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 6,113 (3,998) - - 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  173,055 164,001 55,061 55,061 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย     

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,103 1,255 - - 

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

รวม 201,692 179,852 58,999 62,936 

12.2 มูลค่ายติุธรรมของบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2552 2551 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  2,441,042 2,385,980 

รวม 2,441,042 2,385,980 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วม กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ           

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 21 ลา้นบาท 21 ลา้นบาท 304.9 264.6 59.2 69.7 317.8 304.4 36.7 33.8 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 3.6 3.6 - - - 3.7 - 0.7 

S.R. Property Investment Co., Ltd. 20 ลา้นเรียล 20 ลา้นเรียล 73.5 76.9 71.0 75.1 0.7 0.8 0.7 0.7 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 20 ลา้นเรียล 20 ลา้นเรียล 66.9 70.1 65.0 68.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  20 ลา้นเรียล 20 ลา้นเรียล 153.7 160.9 150.4 159.1 1.5 1.6 1.5 1.6 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 274.9 259.3 193.4 190.4 67.7 56.8 13.2 (10.0) 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  120 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 4,209.8 3,954.1 1,863.2 1,991.3 2,460.4 2,646.4 452.5 439.5 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย           

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 80.8 48.2 60.0 39.4 238.7 242.4 11.9 4.8 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services 

LLC. 

0.15 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอาหรับดี

แรห์ม 

0.15 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอาหรับดี

แรห์ม 

- - - 

 

- 

 

- - - - 

การคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 2 และส่วนแบ่งกาํไร ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางแห่งสาํหรับ ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2552 จาํนวนประมาณ 173 ลา้นบาท (2551: 181 ลา้นบาท) คาํนวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น โดยส่วน

แบ่งกาํไรจาํนวนประมาณ 173 ลา้นบาท (2551 : 164 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 86 (2551: ร้อยละ 91) ของส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมทั้งหมดเป็นส่วนแบ่งกาํไรจาก

บริษทัร่วมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

ทุนชาํระ

แลว้             

(ลา้นบาท) 

อตัราร้อย

ละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    2552 2551 

เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ      

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด      

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 415,367     - 1,770 1,770 

บริษทั โรงพยาบาล กรุงธน จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 

4บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 

    2,328 2,328 

หกั: ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

เงินลงทุน 

 

  (222) (792) 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการ 

ของตลาด - สุทธิ 

 

  2,106 1,536 

      

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 1,200 1.20 36,000 36,000 

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     36,000 36,000 

      

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่      

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 300 10.00 31,650 31,650 

บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ย

เคร่ืองเอกซ์เรย ์

100 4.09 4,520 4,520 

บริษทั ศนูยค์อมพิวเตอร์ จาํกดั        -     - 25 25 

บริษทั เครือพญาไทเอก๊ซ์เรย ์จาํกดั ใหเ้ช่าเคร่ืองมือ

แพทย ์    

130     - 3 3 

บริษทั วนิสโตร์ จาํกดั ขายส่ง-ปลีก

สินคา้อุปโภค

บริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเท่ียว 100 1.06 531 531 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 

2,341 19.43 1,071,715 903,156 

บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลด้ิง จาํกดั การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 

    1,113,670 945,111 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (12,587) (12,587) 

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ - สุทธิ    1,101,083 932,524 
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(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

ทุนชาํระ

แลว้             

(ลา้นบาท) 

อตัราร้อย

ละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    2552 2551 

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้      

ตัว๋แลกเงิน    500,000 - 

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้    500,000 - 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิเฉพาะกจิการ   1,639,189 970,060 

      

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย     

บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยา

สมุนไพร 80 0.60 290 290 

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่     290 290 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิรวม   1,639,479 970,350 

 ในปี 2552 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวน

รวม 172.40 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 1 68.56 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทั

ดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 19.43 

 ในเดือนกนัยายน 2552 บริษทัฯ ไดล้งทุนในตัว๋แลกเงิน ซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เป็น

จาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงินดงักล่าวมีอาย ุ18 เดือน และ อตัราดอกเบ้ีย 2.15% ต่อปี 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์

การแพทย ์

เคร่ืองตกแต่ง 

และอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        

31 ธนัวาคม 2551 3,980,345,486 15,455,069,024 6,833,378,866 3,713,774,332 403,519,770 627,336,267 31,013,423,745 

ตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 815,872,500 - - - - - 815,872,500 

ซ้ือเพิ่ม 117,238,139 26,166,966 375,027,260 115,471,379 10,328,119 690,280,438 1,334,512,301 

โอนเขา้ /(โอนออก) - 472,503,308 28,676,492 164,810,821 (2,457,420) (671,663,297) (8,130,096) 

จาํหน่าย - (11,708,425) (79,611,696) (86,032,211) (23,418,982) - (200,771,314) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน 

- (17,588,728) (7,440,478) - (248,661) - (25,277,867) 

31 ธนัวาคม 2552 4,913,456,125 15,924,442,145 7,150,030,444 3,908,024,321 387,722,826 645,953,408 32,929,629,269 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

31 ธนัวาคม 2551 16,548,882 5,191,273,806 3,521,953,066 2,715,282,371 285,463,997 - 11,730,522,122 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 466,354 1,052,079,354 750,871,328 372,118,380 49,211,220 - 2,224,746,636 

จาํหน่าย - (3,443,657) (65,144,000) (66,361,979) (18,846,584) - (153,796,220) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน 

- (1,750,359) (2,980,630) - (94,757) - (4,825,746) 

31 ธนัวาคม 2552 17,015,236 6,238,159,144 4,204,699,764 3,021,038,772 315,733,876 - 13,796,646,792 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของ

สินทรัพย์        

31 ธนัวาคม 2551 2,954,554 - - - - - 2,954,554 

31 ธนัวาคม 2552 2,954,554 - - - - - 2,954,554 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2551 3,960,842,050 10,263,795,218 3,311,425,800 998,491,961 118,055,773 627,336,267 19,279,947,069 

31 ธนัวาคม 2552 4,893,486,335 9,686,283,001 2,945,330,680 886,985,549 71,988,950 645,953,408 19,130,027,923 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    

   2551       2,123,545,321 

   2552       2,224,746,636 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์

การแพทย ์

เคร่ืองตกแต่ง 

และอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        

31 ธนัวาคม 2551 836,787,500 4,199,908,946 2,361,861,673 1,168,579,579 149,319,419 81,328,241 8,797,785,358 

ซ้ือเพิ่ม - 14,990,899 93,606,048 9,045,244 2,119,631 68,604,190 188,366,012 

โอนเขา้ /(โอนออก) - 73,119,979 1,040,580 28,550,428 - (108,955,529) (6,244,542) 

จาํหน่าย - - (126,025,104) (135,569) (11,023,072) - (137,183,745) 

31 ธนัวาคม 2552 836,787,500 4,288,019,824 2,330,483,197 1,206,039,682 140,415,978 40,976,902 8,842,723,083 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

31 ธนัวาคม 2551  - 1,025,192,779 1,118,786,089 887,593,178 124,037,176 - 3,155,609,222 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 312,756,682 289,800,402 112,390,262 13,614,719 - 728,562,065 

จาํหน่าย - - (79,230,335) (127,561) (9,020,081) - (88,377,977) 

31 ธนัวาคม 2552 - 1,337,949,461 1,329,356,156 999,855,879 128,631,814 - 3,795,793,310 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2551 836,787,500 3,174,716,167 1,243,075,584 280,986,401 25,282,243 81,328,241 5,642,176,136 

31 ธนัวาคม 2552 836,787,500 2,950,070,363 1,001,127,041 206,183,803 11,784,164 40,976,902 5,046,929,773 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    

   2551       703,482,601 

   2552       728,562,065 

ในปี 2551 บริษทัฯไดบ้นัทึกผลการประเมินราคาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจากการประเมินราคาท่ีดิน

ของบริษทัประเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายติุธรรม

ของท่ีดินท่ีประเมินมีราคา 59.3 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่ราคาประเมินเดิมจาํนวน 19.0 ลา้นบาท ซ่ึงไดถู้ก

รวมไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน ” ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุลรวม และบนัทึก

ส่วนขาดทุนของราคาประเมินและราคาทุนเดิมของท่ีดินเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไร

ขาดทุนรวมสาํหรับปี 2551 จาํนวน 0. 6 ลา้นบาทนอกจากน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาท่ีดินของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในบญัชี "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน" ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้

ในงบดุลรวมจาํนวน 31.30 ลา้นบาท 
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ในปี 2552 บริษทัฯไดบ้นัทึกผลการประเมินราคาของบริษทัยอ่ยสามแห่งจากการประเมินราคาท่ีดิน

ของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายติุธรรมของ

ท่ีดินท่ีประเมินใหม่มีราคารวม 2,737.82 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากราคาตามบญัชีจาํนวน 815.87 ลา้น

บาท โดยบริษทัฯ บนัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” และ “ส่วนของ

ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย” ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุลรวม จาํนวน 773.95 ลา้นบาท และ 

41.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถ

นาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

  หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ตามวิธีราคาทุนจะเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ตามวธีิราคาทุน)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 2,119,570,976 252,054,285 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2,002,894,334 252,054,285 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือแพทย ์อุปกรณ์ และ

ยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 304.92 

ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ 4.33 ลา้นบาท (2551: 394.22 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ 53.82 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือแพทย ์ อุปกรณ์และ

ยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวมี

จาํนวนเงินประมาณ 4,432.40 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ 1,115.65 ลา้นบาท (2551: 3,765.73 ลา้น

บาท และเฉพาะกิจการ 813.47 ลา้นบาท)  

15. ทีด่ินทีย่งัไม่ได้ใช้เพือ่การดําเนินงาน  

 ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวมและ                            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 

7ท่ีดินตามราคาทุนเดิม 329,385,815 329,385,815 

ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม่ 143,747,985 143,747,985 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (719,600) (719,600) 

รวม 472,414,200 472,414,200 
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 ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการ

ดาํเนินงานมีจาํนวนประมาณ 29 ลา้นบาท (2551: 29 ลา้นบาท) 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเป็นซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

ราคาทุน 393,737,312 326,293,850 141,559,747 132,229,955 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (222,574,766) (188,282,753) (61,837,202) (51,390,315) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 171,162,546 138,011,097 79,722,545 80,839,640 

     

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 34,302,970 28,860,424 10,446,887 8,584,933 

17. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

ราคาทุน 670,752,981 685,295,138 80,049,598 80,049,598 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (123,017,731) (105,592,995) (16,831,286) (12,616,300) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 547,735,250 579,702,143 63,218,312 67,433,298 

     

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,616,959 17,474,603 4,214,986 4,270,952 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารในประเทศเป็น

จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 543 ลา้นบาท (2551: 548 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ 290 ลา้นบาท 

(2551: 260 ลา้นบาท) โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีขั้นตํ่าของธนาคาร 

 ในปี 2551 บริษทัฯไดกู้ย้มืเงิน โดยการออกจาํหน่ายตัว๋แลกเงินแก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จาํนวน 

500 ลา้นบาท ในราคา 489.91 ลา้นบาท โดยมีดอกเบ้ียรอตดับญัชีจาํนวน 10.09 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2551 บริษทัฯมียอดตัว๋แลกเงินสุทธิ 491.62 ลา้นบาท บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูด้งักล่าวแลว้

ในเดือนมิถุนายน 2552 
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19. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,970,226,079 3,376,645,480   2,807,700,000 3,172,380,550 

หกั:ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (361,887,773) (369,625,715) (343,800,000) (343,800,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,608,338,306 3,007,019,765 2,463,900,000 2,828,580,550 

 บริษัทฯ 

ก)  ในปี 2551 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูจ้าํนวนรวม 5,000 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 30 และ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้ชเ้งินรับจากการออกหุน้กูด้งักล่าวเพื่อจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน และไดไ้ถ่ถอนการจาํนองและจาํนาํสินทรัพยเ์พื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงินทั้งหมดแลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารแห่ง

หน่ึงในวงเงิน 3 ,438 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ (FDR) บวกร้อยละ 2  ต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา เงินกูย้มืดงักล่าวระบุเง่ือนไขให้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไปคํ้าประกนัใดๆ  

และระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม  และบริษทั

ฯไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 32.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็น

จาํนวน 2,807.7 ลา้นบาท (2551: 3,151.5 ลา้นบาท) 

ข)  ในเดือนกนัยายน 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํ สญัญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 

25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา  LIBOR บวกร้อยละ 2 ต่อปี 

โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย และเงิน ตน้เป็น ไตรมาส ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญ า ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2551  บริษทัฯ ไดเ้บิกเงินกูย้มืจากวงเงินน้ีแลว้เป็นจาํนวน 0.6 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 20.9 ลา้นบาท ในปี  2552 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้

ทั้งจาํนวน  
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ค)  ในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน  

1,500 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  (FDR) บวกร้อยละ 

2.0 ต่อปีสาํหรับ 6 เดือนแรก หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  (FDR) 

บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุใน

สญัญา และมีกาํหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายใน  1 ปี นบัจากวนัทาํสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2552 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าว  

ง)  ในเดือนสิงหาคม  2552 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน  

3,000 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  (FDR) บวกร้อยละ 

2.0 ต่อปีสาํหรับ 6 เดือนแรก หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  (FDR) 

บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุใน

สญัญาและมีกาํหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายใน 1 ปีนบัจากวนัทาํสญัญา   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2552 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าว  

บริษัทย่อย 

ก) ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํ

สญัญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 20 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี  โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย และเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ในสญัญา  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงิน กูย้มืดงักล่าว จาํนวน 

18.89 ลา้นบาท (2551: 20.00 ลา้นบาท) 

ข) ในเดือนพฤษภาคม 255 0 Angkor Pisith Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงใน ต่างประเทศใน วงเงิน 4 ลา้น เหรียญสหรัฐ  เงินกูย้มืดงักล่าวคิด

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็น

รายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา  เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัโดยบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2552 บริษทัยอ่ย มียอดคงเหลือของเงิน กูย้มืดงักล่าว  จาํนวน 3.98 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

หรือเทียบเท่า 132.67 ลา้นบาท (2551 : 4.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 139.77 

ลา้นบาท) 

ค)  ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสญัญาเงิน

กูย้มืระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงินกู้ ยมืจาํนวน 41.64 ลา้นบาท เงินกูย้มื

น้ีมีกาํหนดระยะเวลาคืนเงินตน้และ มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืตามท่ีระบุไว้

ในสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืดงักล่าวจาํนวน 10.96 

ลา้นบาท (2551: 24.88 ลา้นบาท) 
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ง)  เม่ือวนัท่ี 15  กนัยายน 2549  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของ บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน)  ไดท้าํ

สญัญากูย้มืเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 28  ลา้นบาท เงินกูย้มืน้ี มีกาํหนด

ระยะเวลาคืนเงินตน้และ มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัยอ่ยไม่มียอดคงเหลือของเงินกูย้มืดงักล่าว (2551 : 19.61 ลา้น

บาท)  

  สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม  

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

0 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 0เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 188,321 281,423 2,773 13,914 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (14,231) (30,704) (161) (1,090) 

รวม 174,090 250,719 2,612 12,824 

หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (79,819) (108,255) (1,247) (11,450) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 94,271 142,464 1,365 1,374 

0  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญา  

เช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า

การเงิน  88.5 99.8 188.3 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (8.7) (5.5) (14.2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 79.8 94.3 174.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า

ระยะยาว 1.3 1.5 2.8 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (0.1) (0.1) (0.2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าระยะยาว 1.2 1.4 2.6 

 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหลายสญัญา เพื่อจดัหา

เคร่ืองมือทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่า

เช่าเป็นรายเดือนรวม 32 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิ

ขอซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  

21. เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2551 ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจาํปี 2551 ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงิน

ปันผลสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1 ,214,130,812 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้ละ 0.5 0 

บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 607.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2551  

 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจาํปี 255 2 ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงิน

ปันผลสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,214,498,745 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้ละ  0.60 

บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 728.7 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2552  

22. สํารองตามกฎหมาย 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2552 และ 2551 ไดแ้ก่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 4,957.2 4,724.9 1,423.6 1,433.4 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,276.7 2,169.9 743.2 716.3 

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 370.1 452.2 171.2 210.9 

ค่าเช่าจ่าย 295.9 298.3 41.6 88.3 

 นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมแพทย ์ค่ายาและเวชภณัฑ ์และอ่ืน ๆ  

24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

จ่ายสมทบใหใ้นอตัราท่ีตกลงร่วมกนัโดยเป็นอตัราร้อยละของเงินเดือนปัจจุบนั กองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพบริหารโดยสถาบนัการเงินหลายแห่ง  และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบ

ของกองทุน 

 ในปี 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯเป็นจาํนวนเงิน 82.10 ลา้นบาท (2551: 

68.38 ลา้นบาท) และเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 22.18 ลา้นบาท (2551: 19.46 ลา้นบาท) 

25. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของ

หุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

บริษทัฯไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแสดงกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปี 2552 และ 2551 จากการออกหุน้

กูแ้ปลงสภาพ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29) เน่ืองจากการคาํนวณกาํไรต่อหุน้โดยสมมติวา่มีการ

แปลงสภาพหุน้กูท้ ั้งหมดเป็นหุน้สามญัแสดงกาํไรต่อหุน้ท่ีไม่ปรับลดลง 
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26. สัญญาเช่าระยะยาว  

บริษัทฯ 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปีนบัตั้งแต่

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2567 กาํหนดชาํระค่าเช่าสาํหรับ 17 เดือนแรก ใน

อตัราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา สาํหรับ 3 ปีสุดทา้ย มีอตัรา

ค่าเช่าเดือนละ 560,000 บาท  

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล มีกาํหนด

ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2577 โดยจะเร่ิมชาํระค่า

เช่าคร้ังแรกในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 ในอตัราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก 3 ปีใน

อตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นลานจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 7 ปี นบัตั้งแต่

วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ัง

แรกในวนัท่ี 1 กนัยายน 2548  ในอตัราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 เป็น

ตน้ไป ชาํระค่าเช่าในอตัราเดือนละ 175,000 บาท 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 5 มกราคม 

2549 ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2570  เป็นตน้ไป ชาํระค่าเช่าในอตัรา

เดือนละ 100,000 บาท 

  บริษทัฯไดท้าํสญัญาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสญัญาระบุวา่บริษทัฯ

ตอ้งยกกรรมสิทธิในอาคารใหห้น่วยงานราชการ เม่ือหน่วยงานราชการไดท้าํการตรวจรับอาคารขา้งตน้

เรียบร้อยแลว้ ในปี 2549 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการโดยมี

กาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายปี โดย 5 ปี

แรกจ่ายค่าเช่าในอตัราปีละ 492,676 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก ๆ 5 ปี และสาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัรา

ค่าเช่าปีละ 990,943 บาท  

 บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

 บริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสญัญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 

กาํหนดระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.11 ลา้นบาท 

และบริษทัยอ่ยตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหนา้แลว้เป็นจาํนวน 38.78 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด           

ค่าเช่าส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็นรายเดือน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาบริการกบับริษทัเดียวกนั

ในการใหบ้ริการในอาคารจอดรถดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.41 ลา้นบาท 
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 บริษัท บีเอน็เอช เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จํากดั 

 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบัสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึง เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง

โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุญัญาได ้ 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

27.1 ภาระผูกพนั และหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา       

-  สัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน               

(รวมสัญญาเช่าระยะยาวใน

หมายเหตุ 26) 83 178 420 24 33 105 

-  สัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน

และบริการอ่ืน 167 110 - 63 14 - 

-  สัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบาํรุง

เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 176 45 - 117 16 - 

-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่ง

อาคาร 44 - - 5 - - 

รวม 470 333 420 209 63 105 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา 14 1 

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 64 14 

รวม 78 15 
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27.2 คดีฟ้องร้อง  

 บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ซ่ึงเคยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเป็นจาํเลยในคดีฟ้องร้องเงินประกนัการ

ก่อสร้างอาคารเป็นจาํนวนเงิน 14.37 ลา้นบาท และไดต้ั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน เตม็

จาํนวนไวแ้ลว้ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2552 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้กลงประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ี

ผา่นทางกระบวนการลม้ละลายของเจา้หน้ีดงักล่าว โดยไดช้าํระหน้ีเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 14 ลา้นบาทและ

กลบัรายการสาํรองเผือ่ความเสียหายส่วนท่ีเหลือ 

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล และ

บริการท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไร และ

สินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

29. ทุนเรือนหุ้น/หุ้นกู้แปลงสภาพ  

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2549 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่มีประกนั และมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ /

ทรัสตี ใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ (ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ 

เป็นเงินสกลุต่างประเทศ หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ีมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการและหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายมีอาํนาจในการกาํหนดและแกไ้ขรายละเอียดเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพคร้ังน้ี โดยเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  บริษทัฯจะนาํไปใชเ้พื่อชาํระคืนหน้ี

เงินกูย้มืใหก้บัเจา้หน้ี  เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจและเพื่อรองรับเสริมสร้างและขยาย

ศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวยงัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน  โดยการตดัหุน้จด

ทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน  2,372,308 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท คิดเป็นจาํนวน

เงิน 2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน  1,183,410,108 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  

จาํนวน 1,181,037,800 บาท    
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นอกจากน้ีไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจาํนวน  131,226,422 บาท แบ่งออก  

เป็นหุน้สามญัจาํนวน  131,226,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

1,181,037,800 บาท เพิ่มข้ึนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน  1,312,264,222 บาท เพื่อรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ขา้งตน้ใชสิ้ทธิไม่ครบตามจาํนวนหุน้ท่ีสาํรองไว ้หรือจากการจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ครบทั้ง

จาํนวนตามท่ีเสนอขาย (แลว้แต่กรณี ) ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณาจดัสรรและ

เสนอขายหุน้ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  (Private 

Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ .12/2543 เร่ือง 

การขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  ทั้งน้ี รายละเอียดในการจดัสรร เช่น 

เง่ือนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดต่อไป  รวมถึงการพิจารณากาํหนด  “ราคาตลาด” ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20      

และ 21 มิถุนายน 2549 เรียบร้อยแลว้ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติั

ใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  และเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2549 บริษทัฯได้

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ /ทรัสตี ระยะเวลา 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี  จาํนวนรวม 124,000 หน่วย ใหแ้ก่นกัลงทุนต่างประเทศทั้งจาํนวน 

(โดยยกเวน้ไม่ขายต่อนกัลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ) ในราคาหน่วยละ 1,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 124 ลา้นเหรียญสหรัฐ อเมริกา หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาทจาํนวน 

4,731,840,000 บาท (ณ อตัราแลกเปล่ียนคงท่ีท่ี 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากบั 38.16 บาท) โดยหุน้กู้

แปลงสภาพดงักล่าวไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ หุน้กูแ้ปลง

สภาพน้ีมีกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554 ถา้ไม่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพหุน้กูด้งักล่าว

ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนบริษทัฯจะทาํการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัราร้อยละ 114.41 ของ

มูลค่าต่อหน่วยเทียบเท่าเงินบาท ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิในการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั

ของบริษทัฯในราคา 36.30 บาทต่อหุน้ ซ่ึงราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของ

หุน้กูท่ี้กาํหนดไว ้หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีสามารถถูกไถ่ถอนไดก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนโดยมีเง่ือนไข

การไถ่ถอนภายใตเ้ง่ือนไขของหุน้กู ้

หุน้กูแ้ปลงสภาพมีขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม 
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 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน” กาํหนดใหกิ้จการท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากส่วนท่ี

เป็นส่วนของเจา้ของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดงันั้น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯ ได้

แยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของ

หน้ีสินนั้นไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น ในส่วนองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของคือผลต่างระหวา่งราคา

ตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้

สามญั หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออก

หุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปหากไม่มีการแปลงสภาพหุน้กูก่้อนวนัครบ

กาํหนด 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษคร้ังท่ี 1/2551 ไดอ้นุมติัการ

ซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพ

รวมทั้งส้ิน 36,170 หน่วย (2551 : 34,170 หน่วย) ซ่ึงมีจาํนวนเงินตน้ประมาณ 36 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (2551 : ประมาณ 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ทาํใหเ้กิดผลกาํไรสุทธิจากการซ้ือคืน

ดงักล่าวจาํนวนทั้งส้ิน 32.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไรจากการซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพในปี 2552 จาํนวน 

2.4 ลา้นบาท กาํไรจากการซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีไดร้วมกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและค่าใชจ่้าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ และทาํใหมี้ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจากการซ้ือคืนหุน้กูจ้าํนวนรวม 14.6 

ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2552 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนกาํหนด

ตามขอ้กาํหนดในหนงัสือช้ีชวนเป็นจาํนวน 28,950 หน่วย คิดเป็นเงินมูลค่า 1,188.9 ลา้นบาท ทาํให้

เกิดผลขาดทุนสุทธิจากการไถ่ถอนดงักล่าวจาํนวนทั้งส้ิน 7.8 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั

เพิ่มข้ึนจากการไถ่ถอนหุน้กูจ้าํนวน 11.7 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2552 บริษทัฯไดแ้จง้เปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพตาม

ขอ้กาํหนดในหนงัสือช้ีชวน จากราคา 36.30 บาทต่อหุน้ เป็นราคา 32.67 บาทต่อหุน้ โดยมีผลตั้งแต่

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2552 เป็นตน้ไป 

 จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 2ไดมี้การแปลงสภาพหุน้กูจ้าํนวน 31,830 หน่วย  เป็นหุน้สามญั

จาํนวน 33,460,945 หุน้ ในราคาหุน้สามญัหุน้ละ 36.30 บาทต่อหุน้ ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

บริษทัฯมีทุนออกจาํหน่ายจาํนวนทั้งส้ิน 1,214,498,745 หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และทาํให้มีส่วนเกิน

มูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจากการแปลงสภาพหุน้กูด้งักล่าวจาํนวนรวม 1,204.5 ลา้นบาท  
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รายการเปล่ียนแปลงของ หุน้กูแ้ปลงสภาพและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงวนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2552 สรุปไดด้งัน้ี 

 

จาํนวนหน่วย 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญัท่ีเพิ่มข้ึน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ   

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 124,000 - 

จาํนวนหุน้กูแ้ปลงสภาพสะสม (31,830) 1,204.5 

จาํนวนหุน้กูซ้ื้อคืนสะสม (34,170) 13.8 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 58,000 1,218.3 

ซ้ือคืนหุน้กูร้ะหวา่งปี (2,000) 0.8 

ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งปี (28,950) 11.7 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 27,050 1,230.8 

30. หุ้นกู้ 

 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ

ไม่มีส่วนลด จาํนวนรวม 5 ,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1 ,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 5 ,000 

ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ หุน้กู ้อาย ุ3 ปี มูลค่ารวม 3 ,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.11  

ต่อปี และ หุน้กู ้อาย ุ5 ปี มูลค่ารวม 2 ,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.84  ต่อปี โดยมีกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 255 2 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ 

จาํนวนรวม 3,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 3,000 ลา้นบาท โดย

แบ่งเป็น 2 ชุด คือ หุน้กู ้อาย ุ5 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี และ หุน้กู ้

อาย ุ7 ปี มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี  

จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุน้กูด้งักล่าวน้ีจาํนวน 30,000 หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 

30 ลา้นบาท 

 หุน้กูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล 

การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
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31.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล    

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 586.2 91.7 

หกั: โอนกลบัรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย            

ซ่ึงตั้งไวสู้งไปในปี 2551 (39.3) (39.3) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีสุทธิ 546.9 52.4 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน  

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

32 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย สินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินตามท่ีระบุในหมายเหตุ 4.16 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเป็นปกติจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศในตลาด และมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือจากการท่ีคู่สญัญาจะไม่ปฏิบติัตาม

สญัญา บริษทัยอ่ยไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ส่วนบริษทัฯใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินใน

การบริหารความเส่ียงดงักล่าว เม่ือพิจารณาวา่เหมาะสม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบ

ธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อการคา้หรือการเกง็กาํไร 

32.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชี  เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาว  หุน้กูแ้ปลงสภาพ  และหุน้กู้  อยา่งไรกต็าม 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั และบริษทัฯจะพิจารณาเขา้ทาํสญัญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืเพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวตามความเหมาะสม 

รายละเอียดของ เงินกูย้มืระยะยาว หุน้กูแ้ปลงสภาพ  และหุน้กู้ แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 19, 29 และ 30 ตามลาํดบั 
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สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสญัญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ีย  

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2551 บริษทัฯไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํบวก     

ร้อยละ 2 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.5 ต่อปี ของยอดคงเหลือเงินกูย้มืระยะยาว 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบดุล มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย (หน้ีสิน) (99.9) (193.8) (99.9) (193.8) 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงิน

เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบดุล 

 



 

 59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา   

 

ภายใน          

1 ปี 1-5 ปี 

มากกวา่ 

5 ปี 

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึน

ลงตาม     

ราคา

ตลาด 

ไม่มี                 

อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 797 - - 1,081 8 1,886 

- เงินลงทุนชัว่คราว 1,202 - - - - 1,202 

- ลกูหน้ีการคา้ - - - - 1,551 1,551 

- เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 16 - - - - 16 

- เงินลงทุน - 500 - - 3,072 3,572 

 2,015 500 - 1,081 4,631 8,227 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน - - - 33 - 33 

- เจา้หน้ีการคา้ - - - - 1,041 1,041 

- เงินกูย้มืระยะยาว  14 13 2 2,941 - 2,970 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 80 94 - - - 174 

- หุน้กู้แปลงสภาพ - 1,118 - - - 1,118 

- หุน้กู้  - 6,962 998 - - 7,960 

 94 8,187 1,000 2,974 1,041 13,296 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา   

 

ภายใน          

1 ปี 1-5 ปี 

มากกวา่ 

5 ปี 

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึน

ลงตาม     

ราคา

ตลาด 

ไม่มี                 

อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 700 - - 430 2 1,132 

- เงินลงทุนชัว่คราว 1,200 - - - - 1,200 

- ลกูหน้ีการคา้ - - - - 537 537 

- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 209 - - - - 209 

- เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 887 1,758 142 - - 2,787 

- เงินลงทุน - 500 - - 10,491 10,991 

 2,996 2,258 142 430 11,030 16,856 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

- เจา้หน้ีการคา้ - - - - 375 375 

- เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 623 - - - - 623 

- เงินกูย้มืระยะยาว  - - - 2,808 - 2,808 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 2 - - - 3 

- หุน้กู้แปลงสภาพ - 1,118 - - - 1,118 

- หุน้กู้  - 6,962 998 - - 7,960 

 624 8,082 998 2,808 375 12,887 

32.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือ อุปกรณ์

การแพทย์เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึง

ส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  
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   สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 

อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 

มูลค่ายติุธรรมของอตัรา

แลกเปล่ียน 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.88 33.5410 - 33.6270 33.3794 - 33.4669 

32.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื ตัว๋แลกเงิน

และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการพิจารณากาํหนดวงเงินสินเช่ือท่ีจะใหก้บัลูกคา้

หรือคู่สญัญา และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สญัญาอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว   

 การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ี

หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการ

ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืน ท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 

32.5 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอตัราดอกเบ้ีย ปรับ

ข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด  บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยจึงประมาณ มูลค่ายติุธรรม ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ี

แสดงในงบดุล 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน

ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง

การเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ี

เหมาะสม  

33.  การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯในการบริหารทางการเงินของบริษทัฯคือ  การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถใน

การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

 งบดุล  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  1.1 : 1.0 (2551: 1.2 :1.0 ) 

และบริษทัฯมีอตัราส่วนเท่ากบั 1.6 : 1.0 (2551: 1.5 : 1.0 ) 
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34. การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 

   ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 4.6 เร่ืองการเปล่ียนแปลงอายกุารใหป้ระโยชน์ของอาคาร การเปล่ียนแปลง

ประมาณการดงักล่าว ทาํใหค่้าเส่ือมราคาของอาคารดงักล่าวลดลง ซ่ึงมีผลใหง้บการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการแสดงสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนประมาณ 37.6 

ลา้นบาท และ 9.2 ลา้นบาทตามลาํดบั กาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มข้ึนดว้ยจาํนวนเท่ากนัหรือคิดเป็น 0.03 บาทต่อหุน้ และ 0.01 บาทต่อหุน้ 

ตามลาํดบั 

 อยา่งไรกต็าม ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงใชป้ระมาณการอายุ

การใชง้านเดิม 

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 25 51 ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การจดัประเภท

รายการใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

การจดัประเภท

รายการใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบดุล     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  

- สิทธิการเช่า - สุทธิ 579,702,143 544,540,488 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  

- อ่ืน ๆ - สุทธิ 73,579,332 108,740,987 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั 428,607,137 - 154,551,711 - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 317,954,851 823,004,136 127,489,068 282,040,779 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 100,521,261 24,079,113 - - 

งบกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล

และตน้ทุนขาย 12,048,162,509 11,878,233,237 3,884,345,309 3,817,094,021 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,509,948,343 4,732,138,223 1,824,955,040 1,943,544,247 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 2,169,880,348 2,168,957,659 - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 51,337,919 - 51,337,919 - 
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36. การอนุมัติงบการเงิน  

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2553 
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