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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไป  

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชน และมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกั ของบริษทัฯ คือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนเลขท่ี 2 ซอย

ศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯได้แสดง

รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงิน ระหวา่งกาล ฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย       

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2552 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั ยกเวน้ตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  

2. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้ง

ชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 1,117 1,023 9,651 4,554 

  3 ถึง 6 เดือน - 35 1,066 2,344 

  6 ถึง 12 เดือน - - 866 36 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,117 1,058 11,583 6,934 

     

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 1,504,338 1,303,419 523,282 406,654 

  3 ถึง 6 เดือน 171,223 175,019 79,581 82,230 

  6 ถึง 12 เดือน 135,693 119,412 86,147 69,503 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 141,167 107,066 88,620 62,276 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,952,421 1,704,916 777,630 620,663 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (168,544) (154,509) (100,491) (90,156) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -

สุทธิ 1,783,877 1,550,407 677,139 530,507 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 1,784,994 1,551,465 688,722 537,441 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีธนาคารพาณิชยคิ์ดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

ซ้ือและจาํหน่ายทรัพยสิ์น ราคาตามสภาพของสินทรัพยเ์ป็นเกณฑใ์นการซ้ือขาย 

ซ้ือเงินลงทุน ราคาเดียวกบัราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก 

 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษัทย่อย     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 10.0 6.6 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 53.5 50.4 

ดอกเบ้ียรับ - - 33.5 46.6 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 4) - - 537.8 465.3 

รายไดอ่ื้น - - 8.4 20.7 

ตน้ทุนบริการ - - 113.0 57.4 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 42.6 41.7 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 18.4 2.4 

ดอกเบ้ียจ่าย - - - 1.1 

จาํหน่ายอุปกรณ์การแพทย ์ - - - 24.2 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 0.2 0.7 - 0.6 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 5) - - - 27.5 

รายไดอ่ื้น 3.4 - - - 

ตน้ทุนบริการ 29.2 22.1 17.2 15.1 

     

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - 2.1 - - 

รายไดอ่ื้น 1.4 - - - 

ตน้ทุนบริการ 3.1 3.7 2.9 3.7 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.1 2.3 0.9 1.6 

 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน           

งบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 11,525 6,892 

บริษทัร่วม 1,059 958 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58 100 58 42 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 1,117 1,058 11,583 6,934 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 157,576 209,492 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 157,576 209,492 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 34,427 23,672 

รวม - - 34,427 23,672 

     

อืน่ๆ     

บริษทัยอ่ย - - 17,494 16,709 

บริษทัร่วม 6,785 5,776 2,700 2,700 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,034 16,507 221 - 

รวม 8,819 22,283 20,415 19,409 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 8,819 22,283 54,842 43,081 

     

เงนิปันผลค้างรับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 537,809 - 

รวมเงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 537,809 - 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 2,449,899 2,786,758 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 2,449,899 2,786,758 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

สิทธิการเช่า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน - สุทธิ                              

(รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ)     

บริษทัร่วม 277,102 286,368 - - 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 96,089 98,188 - - 

รวมสิทธิการเช่า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั – สุทธิ 373,191 384,556 - - 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 30,219 41,359 

บริษทัร่วม 61,727 56,888 52,948 46,436 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 1,008 - 1,000 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 61,734 57,896 83,167 88,795 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 927,967 622,886 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 927,967 622,886 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 15,689 18,388 

บริษทัร่วม 112 411 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,586 14,038 - - 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,698 14,449 15,689 18,388 

     

เงนิมดัจํารับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

บริษทัยอ่ย - - 2,045 2,045 

บริษทัร่วม 113 113 113 113 

รวมเงนิมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 113 113 2,158 2,158 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2553 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม

2552 เพิ่มข้ึน ลดลง 

31 มีนาคม 

2553 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 209,492 84,246 (136,162) 157,576 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 209,492 84,246 (136,162) 157,576 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 2,786,758        5,304 (342,163) 2,449,899 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,786,758        5,304 (342,163) 2,449,899 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 622,886 927,967 (622,886) 927,967 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 622,886 927,967 (622,886) 927,967 

 การบริหารการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

 ในปี 2551 บริษทัฯไดจ้ดัการบริหารการกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

บริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษทั โดยคิดดอกเบ้ียการกูย้มืระหวา่งกนัในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯมียอดเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเป็น

จาํนวนเงิน 927.97 ลา้นบาท 

  เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี  กบับริษทัยอ่ยหลายแห่ง โดย

คิดดอกเบ้ียสาํหรับ เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ (FDR) บวก

ร้อยละ 2.50 ต่อปี และ LIBOR บวกร้อยละ 2.50 ต่อปี ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมี

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  ในปี 2552 อตัราดอกเบ้ียไดมี้การเปล่ียนแปลงจาก 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ (FDR) บวกร้อยละ 2.50 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุในสญัญา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น

จาํนวนเงินคงเหลือรวม 2,607.48 ลา้นบาท  
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 สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดใ้หบ้ริการรับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ย ซ่ึงไดก้าํหนดค่าจา้งบริหารงานเป็น

อตัราร้อยละของรายไดค่้ารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 10 

ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจากสดัส่วนผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ี

ระบุไวใ้นสญัญาและชาํระค่าจา้งบริหารงานเป็นรายเดือน เร่ิมชาํระงวดแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 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 เพื่อใช้

ดาํเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุในสญัญา เร่ิม

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 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 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศกบับริษทัฯ

เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมใหบ้ริการและสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยสญัญาดงักล่าวได้

กาํหนดอตัราค่าบริการขั้นตํ่า ซ่ึงบริษทัร่วมจะไดรั้บจากบริษทัฯเป็นรายเดือน 

ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงิน

เบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 มีนาคม 

2552 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 191,527 94,317 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.75 98.75 574,142 574,142 59,249 - 

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 91.42 602,235 602,235 66,980 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 97.21 708,086 708,086 27,218 108,741 

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 60,000 22,500 

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

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.67 99.67 450,534 450,534 53,824 17,932 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 89.49 89.16 914,872 911,472 - - 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 33,311       18,487 

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

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 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 มีนาคม 

2552 

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

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   โรงพยาบาล      70 ลา้นบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     7,790,727 7,787,327 537,809 465,330 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั  

ในปี 2553 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนรวม 0 .1 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 3.4 ลา้นบาท ทาํให้

บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 89.49 
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5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการถือ

หุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ         

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 113,329 110,897 52,500 52,500 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

 โทรทศัน์และวทิย ุ

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

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 1,260 1,208 101 101 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 1,001 950 101 101 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 1,677 1,602 88 88 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการ 100 ลา้นบาท 49.00 49.00 40,750 39,902 50,859 50,859 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 1,830,440 1,770,745 1,459,800 1,459,800 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     1,989,526 1,926,373 1,564,949 1,564,949 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย         

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 6,327 5,387   

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

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 

30.00 30.00 393 

 

393 

 

  

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย     6,720 5,780   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    1,996,246 1,932,153   
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด-

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม      

2553 

31 มีนาคม      

2552 

31 มีนาคม      

2553 

31 มีนาคม      

2552 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ     

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 2,432 5,056 - - 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั - - - - 

S.R. Property Investment Co., Ltd. 89 97 - - 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 80 89 - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  123 204 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 847 1,317 - - 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  59,695 31,401 - 27,531 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย     

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 940 504 - - 

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

รวม 64,206 38,668 - 27,531 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางแห่งสาํหรับงว ดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 

จาํนวนประมาณ 59.7 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 8 (31 มีนาคม 255 2: ประมาณ 31 ลา้นบาท หรือเท่ากบั

ร้อยละ 7) ของกาํไรสุทธิสาํหรับงวดคาํนวณข้ึนจากงบการเงิน ซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของ

บริษทัร่วม และจาํนวนประมาณ 2 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3 (31 มีนาคม 2552: ประมาณ 5 ลา้นบาท 

หรือเท่ากบัร้อยละ 1) ของกาํไรสุทธิสาํหรับงวดคาํนวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจดัทาํโดยบริษทัเหล่านั้นและยงั

มิไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น 
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6. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ

แลว้              

(ลา้นบาท) 

อตัรา               

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

31 มีนาคม      

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ      

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของ

ตลาด 

 

    

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

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

0บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 

    2,328 2,328 

หกั: ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

เงินลงทุน 

 

  (304) (222) 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของ

ตลาด - สุทธิ 

 

  2,024 2,106 

      

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

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

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    36,000 36,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ

แลว้ 

(ลา้นบาท) 

อตัราร้อย

ละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

31 มีนาคม      

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่      

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

บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ย

เคร่ืองเอก็ซ์เรย ์

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 1,071,715 

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

    1,113,670 1,113,670 

หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน    (12,587) (12,587) 

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ – สุทธิ    1,101,083 1,101,083 

     

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้     

ตัว๋แลกเงิน   500,000 500,000 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้   500,000 500,000 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิเฉพาะกจิการ   1,639,107 1,639,189 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 24 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ

แลว้ 

(ลา้นบาท) 

อตัราร้อย

ละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

31 มีนาคม      

2553 

31 ธนัวาคม 

2552 

บริษัทอืน่ทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย      

บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยา

สมุนไพร 

80 0.60 290 290 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน     290 290 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิรวม   1,639,397 1,639,479 

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวด สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2553 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 19,130,028 5,046,930 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด – ราคาทุน 266,097 77,539 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 

วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (2,758) (1,176) 

โอนเขา้ (โอนออก) ระหวา่งงวด 94 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (518,367) (173,474) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12,689) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2553 18,862,405 4,949,819 
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8. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวด สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 2,970,226 2,807,700 

หกั:  จ่ายคืนเงินกู ้ (90,649) (85,950) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,958) - 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 2,875,619 2,721,750 

หกั:  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (359,363) (343,800) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,516,256 2,377,950 

 ในปี 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 3 ,438 ลา้นบาท มี

กาํหนดระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ (FDR) บวกร้อย

ละ 2 ต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ในสญัญาเงินกูย้มืดงักล่าวระบุเง่ือนไขใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยไปคํ้าประกนัใดๆ  และระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม  และบริษทัฯไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวกบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15.1 
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9. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ณ วนัท่ี 031 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม    

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม    

2552 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 220,659 188,321 2,119 2,773 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (19,353) (14,231) (116) (161) 

รวม 201,306 174,090 2,003 2,612 

หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (90,333) (79,819) (1,413) (1,247) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 110,973 94,271 590 1,365 

 0ณ วนัท่ี 031 มีนาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่า

การเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 100.8 119.9 220.7 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (10.5) (8.9) (19.4) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 90.3 111.0 201.3 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 1.5 0.6 2.1 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (0.1) - (0.1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 1.4 0.6 2.0 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหลายสญัญา เพื่อจดัหา

เคร่ืองมือทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่า

เช่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิ

ขอซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  

10.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2549 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2549 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่มีประกนั และมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ /

ทรัสตี ใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ  (ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา ) และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัใน

ประเทศ เป็นเงินสกลุต่างประเทศ  หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท  

ระยะเวลาไม่เกิน  5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ีมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการและหรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอาํนาจในการกาํหนดและแกไ้ขรายละเอียดเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังน้ี  โดยเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  บริษทัฯจะ

นาํไปใชเ้พื่อชาํระคืนหน้ีเงินกูย้มืใหก้บัเจา้หน้ี  เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ และ เพื่อ

รองรับเสริมสร้างและขยายศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวยงัไดอ้นุมติัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ี

ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน  2,372,308 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 

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

1,181,037,800 บาท   

 นอกจากน้ีไดอ้นุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจาํนวน 131,226,422 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน  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  
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 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 เหรียญสหรัฐ คิด

เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 124 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาทจาํนวน 4,731,840,000 บาท (ณ 

อตัราแลกเปล่ียนคงท่ีท่ี 1 เหรียญสหรัฐเท่ากบั 38.16 บาท) โดยหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไดรั้บอนุมติั

ใหเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีมีกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 

12 กรกฎาคม 2554 ถา้ไม่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพหุน้กูด้งักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน

บริษทัฯจะทาํการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัราร้อยละ 114.41 ของมูลค่าต่อหน่วยเทียบเท่าเงิน

บาท ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิในการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯในราคา 36.30 

บาทต่อหุน้ ซ่ึงราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของหุน้กูท่ี้กาํหนดไว ้หุน้กูแ้ปลง

สภาพน้ีสามารถถูกไถ่ถอนไดก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนโดยมีเง่ือนไขการไถ่ถอนภายใตเ้ง่ือนไข

ของหุน้กู ้

 หุน้กูแ้ปลงสภาพมีขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน” กาํหนดใหกิ้จการท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากส่วนท่ี

เป็นส่วนของเจา้ของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดงันั้น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯ 

ไดแ้ยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของออกจากกนั โดยองคป์ระกอบ

ของหน้ีสินนั้นไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ย

อตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น ในส่วนองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของคือผลต่างระหวา่ง

ราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้

สามญั หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออก

หุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปหากไม่มีการแปลงสภาพหุน้กูก่้อนวนัครบ

กาํหนด 
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เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษคร้ังท่ี 1/2551 ไดอ้นุมติั

การซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  จนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุน้กูแ้ปลง

สภาพรวมทั้งส้ิน 36,170 หน่วย ซ่ึงมีจาํนวนเงินตน้ประมาณ 36 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทาํใหเ้กิดผลกาํไร

สุทธิจากการซ้ือคืนดงักล่าวจาํนวนทั้งส้ิน 32.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไรจากการซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ในปี 2552 จาํนวน 2.4 ลา้นบาท กาํไรจากการซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีไดร้วมกาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  และทาํใหมี้ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจากการ

ซ้ือคืนหุน้กูจ้าํนวนรวม 14.6 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2552 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนกาํหนด

ตามขอ้กาํหนดในหนงัสือช้ีชวนเป็นจาํนวน 28,950 หน่วย คิดเป็นเงินมูลค่า 1,188.9 ลา้นบาท ทาํให้

เกิดผลกาํไรสุทธิจากการไถ่ถอนดงักล่าวจาํนวนทั้งส้ิน 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 มีนาคม 2553ไดมี้การแปลงสภาพหุน้กูจ้าํนวน 31,830 หน่วย เป็นหุน้สามญัจาํนวน 

33,460,945 หุน้ ในราคาหุน้สามญัหุน้ละ 36.30 บาทต่อหุน้ ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯมี

ทุนออกจาํหน่ายจาํนวนทั้งส้ิน 1,214,498,745 หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และทาํให้มีส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญัเพิ่มข้ึนจากการแปลงสภาพหุน้กูด้งักล่าวจาํนวนรวม 1,204.5 ลา้นบาท  

รายการเปล่ียนแปลงของ หุน้กูแ้ปลงสภาพและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงวนัท่ี  31 

มีนาคม 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

 

จาํนวนหน่วย 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญัท่ีเพิ่มข้ึน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ   

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 124,000 - 

จาํนวนหุน้กูแ้ปลงสภาพสะสม (31,830) 1,204.5 

จาํนวนหุน้กูซ้ื้อคืนสะสม (36,170) 14.6 

จาํนวนหุน้กูไ้ถ่ถอนสะสม (28,950) 11.7 

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

หุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 27,050 1,230.8 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 30 

11. หุ้นกู้ 

 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ 

จาํนวนรวม 5,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 5,000 ลา้นบาท โดย

แบ่งเป็น 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 โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

 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 มีนาคม 2553 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุน้กูด้งักล่าวน้ีจาํนวน 30,000 หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 

30 ลา้นบาท 

 หุน้กูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่าย 

ปันผล การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

12. สัญญาเช่าระยะยาว 

 บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปีนบัตั้งแต่

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

อตัราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  สาํหรับ 3 ปีสุดทา้ย มี

อตัราค่าเช่าเดือนละ 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 
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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 ชาํระค่าเช่า

ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสญัญาระบุวา่บริษทัฯ

ตอ้งยกกรรมสิทธิในอาคารใหห้น่วยงานราชการ เม่ือหน่วยงานราชการไดท้าํการตรวจรับอาคาร

ขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ ในปี 2549 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงาน

ราชการโดยมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่า

เป็นรายปี โดย 5 ปีแรกจ่ายค่าเช่าในอตัราปีละ 492,676 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก ๆ 5 ปี และ

สาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าปีละ 990,943 บาท  

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสญัญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 

กาํหนดระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.11 ลา้นบาท 

และบริษทัยอ่ยตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหนา้แลว้เป็นจาํนวน 38.78 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดค่า

เช่า ส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็นรายเดือน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาบริการกบับริษทัเดียวกนัใน

การใหบ้ริการในอาคารจอดรถดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.41 ลา้นบาท 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบัสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึง เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง

โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุญัญาได ้ 

13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา       

-  ตามสัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน                77 174 398 14 32 95 

-  ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน

และบริการอ่ืน 183 88 - 83 12 - 

-  ตามสัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อม

บาํรุงเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 137 41 - 66 13 - 

-  ตามสัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่ง

อาคาร 51 - - 5 - - 

รวม 448 303 398 168 57 95 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้   

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา 16 1 

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 61  14 

รวม      77    15 

14. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไร และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ี

แสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวได ้

15. เคร่ืองมือทางการเงิน  

15.1 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

 สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสญัญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ีย  

 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2551 บริษทัฯไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงิน

แห่งหน่ึง มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํบวกร้อยละ 2 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.5 ต่อปี ของยอดคงเหลือเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบดุล มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม    

2552 

31 มีนาคม 

2553 

31 ธนัวาคม    

2552 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ีย (หน้ีสิน) (121.0) (99.9) (121.0) (99.9) 

 มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงิน

เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบดุล 
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15.2 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ วั นท่ี 31 ธนัวาคม  2552 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 

อตัราแลกเปล่ียนตาม

สัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

มูลค่ายติุธรรมของ

อตัราแลกเปล่ียน 

  (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

31 มีนาคม 2553 เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.04 32.3430 - 33.6270 32.3760 - 32.5541 

31 ธนัวาคม 2552 เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.88 33.5410 - 33.6270 33.3794 - 33.4669 

16. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 255 3 ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจาํปี 255 3 ไดอ้นุมติัให้

จ่ายเงินปันผลสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,214,498,745 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้

ละ 0.70 บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 850.1  ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว แลว้ในเดือน

เมษายน 2553 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสอง 

 การซ้ือเงินลงทุน 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลงทุนซ้ือหุน้

สามญั บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 2,522,829 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.8 

ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษทั  โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 33 

บาท ซ่ึงคิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งส้ิน 83.3 ลา้นบาท  

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี           

12 พฤษภาคม 2553 
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