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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 

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 2552) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงิน ระหวา่งกาล ฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย       

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการ บญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ี

ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้

ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

มาตรฐานการบญัชี ขา้งตน้ ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับ งวดปัจจุบนั  

ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 และ 2 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัต่อไปน้ี

เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินเร่ืองการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั 

 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้ง กองทุนสาํรอง เล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก สินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้

สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

 ผลกาํไรหรือ ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (Actuarial gains and 

losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
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ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก บริษทัฯ

เลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่หน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชี

เดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

          ประมาณการหนีสิ้นสาํหรับวันหยดุพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตั้งประมาณการหน้ีสินสาํหรับวนัหยดุพนกังาน ซ่ึงคาํนวณตามนโยบายและสูตร

การคาํนวณของบริษทัฯโดยข้ึนอยูก่บัเงินเดือนของพนกังาน อายกุารทาํงานและจาํนวนวนัหยดุท่ีไม่ไดใ้ช้  

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บริษทัฯรับรู้ผล

กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใน

กาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

เป็นคร้ังแรก บริษทัฯไดเ้ลือกวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้

ผลกระทบต่องบการเงินโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

การรวมธุรกจิ  

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือ

ไดรั้บบริการ  

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการเป็นขั้น ๆ บริษทัฯ จะวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือ

ก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนใน

กาํไรหรือขาดทุน 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าว

ในหมายเหตุ 1.5 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดง เป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



  
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.1     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

   มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนกังานแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก

หน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเน่ืองจากเกษียณอาย ุโดยใชก้ารคาํนวณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั และประมาณการหน้ีสินสาํหรับวนัหยดุพนกังาน ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี

เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหก้าํไร

สะสม ณ วนัตน้งวดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลงเป็นจาํนวน 497.2 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ : 

158.1 ลา้นบาท) กาํไรสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ลดลงเป็นจาํนวน 

35.1 ลา้นบาท และ 82.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั (0.024 บาทต่อหุน้ และ 0.058 บาทต่อหุน้ตามลาํดบั) 

(เฉพาะของบริษทัฯ: กาํไรลดลงเป็นจาํนวน 7.1 ลา้นบาท และ 19.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรต่อหุน้

ลดลง 0.005 บาทต่อหุน้ และ 0.013 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั)  

นอกจากน้ี บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสิน

ในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ี

ทาํใหมู้ลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวมและกาํไรสะสมรวม 

ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนัลดลงเป็นจาํนวน 20.0 ลา้นบาท 

2.2     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการเลือกบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน 

(ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  หรือดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรม  (ซ่ึงวิธีมูลค่า

ยติุธรรมน้ี การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ) เดิมบริษทัฯบนัทึก

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายใตร้ายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน /ราคา

ท่ีตีใหม่ บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยจดัประเภทอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็น

รายการแยกต่างหาก และบนัทึกดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรม โดยเร่ิมถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนัและปรับปรุง

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีกบักาํไรสะสมยกมาสาํหรับงวด  การเปล่ียนแปลงน้ี

ทาํใหก้าํไรสะสม ตน้งวดของบริษทัฯเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 215.2 ลา้นบาท และไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

สะสมของงบการเงินรวม 



  
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

 17 

3.   มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

   ในระหวา่งงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี มาตรฐาน

การบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

4. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือ ของลูกหน้ีการคา้  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 255 3 แยกตามอายหุน้ีท่ี

คา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

30 กนัยายน

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 907 2,233 5,615 9,283 

  3 ถึง 6 เดือน 369 - 1,299 - 

      6 ถึง 12 เดือน - - 1,704 - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,276 2,233 8,618 9,283 

     

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 2,594,342 1,579,726 450,291 409,029 

  3 ถึง 6 เดือน 333,276 232,699 104,831 66,303 

  6 ถึง 12 เดือน 168,994 109,659 68,840 42,951 

  มากกวา่ 12 เดือน 263,341 162,109 104,862 82,249 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,359,953 2,084,193 728,824 600,532 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (325,986) (193,569) (118,127) (94,743) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -

สุทธิ 3,033,967 1,890,624 610,697 505,789 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 3,035,243 1,892,857 619,315 515,072 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีธนาคารพาณิชยคิ์ดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัทย่อย                                 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 15.1 3.4 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 60.7 56.8 

ดอกเบ้ียรับ - - 11.1 27.1 

เงินปันผลรับ  - - 11.5 - 

รายไดอ่ื้น - - 3.7 9.1 

ตน้ทุนบริการ - - 105.0 95.0 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 53.5 43.6 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 24.3 14.4 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 8.6 2.0 

จาํหน่ายยานพาหนะ - - 1.2 - 

     

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 0.7 0.4 0.1 - 

เงินปันผลรับ  - - 27.5 27.5 

รายไดอ่ื้น 0.1 3.8 - - 

ตน้ทุนบริการ 34.1 28.4  20.7 18.8 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 0.7 - 0.3 - 

เงินปันผลรับ 3.6 - 3.6 - 

รายไดอ่ื้น - 1.7 - - 

ตน้ทุนบริการ 3.0 1.5 2.7 1.3 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5.2 1.2 2.4 1.2 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัทย่อย                                 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 30.9 19.2 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 175.1 156.8 

ดอกเบ้ียรับ - - 40.0 92.5 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) - - 726.2 537.8 

รายไดอ่ื้น - - 28.5 21.6 

ตน้ทุนบริการ - - 331.3 239.8 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 155.7 125.0 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 52.6 43.6 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 21.2 5.7 

จาํหน่ายยานพาหนะ - - 1.2 - 

     

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 1.1 0.8 0.1 - 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 61.8 60.3 

รายไดอ่ื้น 12.2 8.6 0.2 - 

ตน้ทุนบริการ 99.2 84.8 54.2 56.1 

เงินปันผลจ่าย - 4.4 - 4.4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 3.7 0.1 1.2 0.1 

เงินปันผลรับ 10.8 - 10.8 - 

รายไดอ่ื้น 4.6 4.8 - 0.2 

ตน้ทุนบริการ 10.6 9.1 9.6 8.6 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6.0 5.0 2.5 2.6 

เงินปันผลจ่าย - 80.0 - 80.0 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน           

งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน   

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

30 กนัยายน   

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 8,356 7,804 

บริษทัร่วม 526 117 9 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 750 2,116 253 1,479 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 1,276 2,233 8,618 9,283 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 172,104 103,132 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 172,104 103,132 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน   

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

30 กนัยายน   

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 21,882 25,118 

รวม - - 21,882 25,118 

อืน่ๆ     
บริษทัยอ่ย - - 14,303 12,420 

บริษทัร่วม 5,706 13,394 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,629 5,533 - - 

รวม 10,335 18,927 14,303 12,420 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 10,335 18,927 36,185 37,538 

     

เงนิปันผลค้างรับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

   บริษทัร่วม 27,531 - 27,531 - 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,610 - 3,610 - 

รวมเงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 31,141 - 31,141 - 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 818,577 1,321,014 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 818,577 1,321,014 

     

สิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน - สุทธิ                              

(รวมอยูใ่นสิทธิการเช่า - สุทธิ)     

บริษทัร่วม 268,858 262,103 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87,130 91,632 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 355,988 353,735 - - 

     

เงนิมดัจํา - กจิการทีเ่กีย่วข้อง                                  (

รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - อ่ืน ๆ)     

บริษทัยอ่ย - - 122 122 

บริษทัร่วม 2,700 2,700 2,700 2,700 

รวมเงนิมดัจํา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,700 2,700 2,822 2,822 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน   

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

30 กนัยายน   

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1,514,628 639,601 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 1,514,628 639,601 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 42,612 45,691 

บริษทัร่วม 84,938 76,723 70,743 65,020 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,961 290 3,820 285 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 88,899 77,013 117,175 110,996 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 48,484 24,690 

บริษทัร่วม 5,048 1,967 - 113 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,519 3,131 137 65 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 9,567 5,098 48,621 24,868 

     

เงนิมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

บริษทัยอ่ย - - 2,045 2,045 

บริษทัร่วม - 113 - 113 

รวมเงนิมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - 113 2,045 2,158 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2554 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม
2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 

30 กนัยายน 
2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 103,132 386,684 (317,712) 172,104 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 103,132 386,684 (317,712) 172,104 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 1,321,014 13,840 (516,277) 818,577 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 1,321,014 13,840 (516,277) 818,577 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม
2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 

30 กนัยายน 
2554 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 639,601 1,514,628 (639,601) 1,514,628 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 639,601 1,514,628 (639,601) 1,514,628 

 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ยเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา  3 - 8  ปี

ท่ีบริษทัฯทาํสญัญากบับริษทัยอ่ยหลายแห่งและบริษทัยอ่ยทาํสญัญากบักลุ่มของบริษทัยอ่ย   โดยคิด

ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสญัญา  ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา   

สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดใ้หบ้ริการรับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ย ซ่ึงไดก้าํหนดค่าจา้งบริหารงานเป็น

อตัราร้อยละของรายไดค่้ารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 10 ปี 

และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจากสดัส่วนผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ี

ระบุไวใ้นสญัญาและชาํระค่าจา้งบริหารงานเป็นรายเดือน เร่ิมชาํระงวดแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2545 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบักลุ่มบริษทัยอ่ยของบริษทันั้นจาํนวน 4 

บริษทัและกบับริษทัยอ่ยอ่ืนอีก 4 บริษทั เป็นระยะเวลา 1 - 2.5 ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยคิด

ค่าจา้งบริหารงานในอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาและชาํระค่าจา้งบริหารงานเป็นรายเดือน 

 สัญญาเช่าระยะยาว 

 บริษทัฯ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัฯเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุใน

สญัญา ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต่้อสญัญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
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  บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยเพื่อปลูกสร้างอาคาร ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 และบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา    

นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าอาคารดงักล่าวกบับริษทัยอ่ยแห่งนั้นเพื่อใชด้าํเนินงานของ

โรงพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2557 โดยบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน

ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการและบริหารงานกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการและบริหารงานเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการบริหารงานสารสนเทศกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการสารสนเทศและบริหารงานเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการดา้นอาหารและการซ่อมบาํรุงกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดย

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

บริษทัร่วม 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2550 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศกบับริษทัฯ

เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมใหบ้ริการและสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยสญัญาดงักล่าวได้

กาํหนดอตัราค่าบริการขั้นตํ่า ซ่ึงบริษทัร่วมจะไดรั้บจากบริษทัฯเป็นรายเดือน ต่อมาบริษทัฯไดต่้อสญัญา

โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในวงเงินจาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

และเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ 

 บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในวงเงินจาํนวน  2,876  ลา้นบาทใหก้บั  

บริษทัยอ่ยในประเทศ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย

สาํหรับเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 

13.1 ลา้นบาท และ  47.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเฉพาะบริษทัฯ : 13.1 ลา้นบาท และ 47.1 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (2553: 7.7 ลา้นบาท และ 39.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเฉพาะบริษทัฯ : 7.7 ลา้นบาท และ 

39.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละ                                      

ของการถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด  

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   

30               

กนัยายน 

2554 

31  

ธนัวาคม

2553 

30               

กนัยายน 

2554 

31           

ธนัวาคม

2553 

30               

กนัยายน  

2554 

30               

กนัยายน           

2553 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 241,324 191,527 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.78 98.78 574,373 574,373 34,573 59,249 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.68 99.67 610,153 609,995 79,739 - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.42 602,633 602,235 67,021 66,980 

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.22 97.22 708,196 708,196 - 27,218 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 80,000 40,000 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 45,000 60,000 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 19,951 - 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.69 99.67 450,643 450,534 89,725 53,824 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 89.71 89.53 917,116 915,246 - - 

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

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 4,750 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 - - 

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

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล  9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละ           

ของการถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   

30               

กนัยายน  

2554 

31  

ธนัวาคม

2553 

30               

กนัยายน   

2554 

31          

ธนัวาคม

2553 

30               

กนัยายน   

2554 

30               

กนัยายน              

2553 

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระ

บญัชี 

 260  ลา้นบาท 100.00 100.00 20,000 260,000 - - 

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  736  ลา้นบาท 100.00 100.00 736,000 736,000 18,400 - 

บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล       70  ลา้นบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 

บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จาํกดั บริการจดัฝึกอบรม       1  ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) การลงทุน  2,341  ลา้นบาท 97.14 - 9,109,950 - - - 

บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล  300  ลา้นบาท 100.00 - 2,922,872 - - - 

บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั โรงพยาบาล  42  ลา้นบาท 88.73 - 1,675,754 - 7,453 - 

บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั โรงพยาบาล  100  ลา้นบาท 80.72 - 904,818 - 4,931 - 

บริษทั ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  201  ลา้นบาท 99.76 - 887,135 - - - 

บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวติ                4 ลา้นบาท 100.00 - 4,000 - - - 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     23,965,128 8,698,064 726,178 537,809 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (20,000) (20,000)   

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ     23,945,128 8,678,064   
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6.1  การเข้าร่วมกจิการกบับริษัท เฮลท์ เน็ตเวร์ิค จํากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเขา้ร่วมกิจการกบั 

บริษทั เฮลท ์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัฯไดด้าํเนินการเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการดงักล่าวใน

วนัท่ี 1 เมษายน 2554 โดยชาํระค่าตอบแทนเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 11,484 ลา้นบาท (ดูรายละเอียดในในการ

คาํนวณส่ิงตอบแทนในการซ้ือในขอ้ ก) 

ภายหลงัการเขา้ร่วมกิจการบริษทัฯไดเ้งินลงทุนในบริษทัยอ่ยใหม่ดงัน้ี  

      บริษัท        สัดส่วนการถือหุ้น 

1)  บริษทั  ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย   68.64%* 

2)  บริษทั  เปาโลเมดิค จาํกดั              100.00% 

3)  บริษทั  เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั           88.73% 

4)  บริษทั  การแพทยส์ยาม จาํกดั         80.72% 

5)  บริษทั  ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      99.76% 

* สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั  ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) ดงักล่าวไดร้วมสดัส่วนท่ีบริษทัฯมี

อยูเ่ดิม  ร้อยละ 19.47 ผลจากการเขา้ร่วมกิจการ ทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทัฯไดรั้บรู้กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทัฯถือไวอ้ยูเ่ดิมใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม

ในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 440 ลา้นบาท ภายใตห้วัขอ้ “กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทุน” 

ทั้งน้ีบริษทัฯ และบริษทั เฮลท ์เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว้

ในสญัญาการโอนกิจการทั้งหมด 

ค่าความนิยมจากการเข้าร่วมกจิการ 

ก)  ส่ิงตอบแทนในการซ้ือบริษทัยอ่ยสาํหรับการคาํนวณค่าความนิยมสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทัฯออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 230,870,405 หุน้                                        

(โดยคาํนวณจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนกิจการ) 

 

10,424,687 

เงินสด  680,000 

รับโอนภาระหน้ีสินการกูย้มื  379,416 

รวมค่าตอบแทนในการเขา้ร่วมกิจการ  11,484,103 

บวก: มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันาจาํกดั (มหาชน) 

ท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ดิมร้อยละ 19.47 

 

1,512,559 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือสาํหรับการคาํนวณค่าความนิยม  12,996,662 
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ข)  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทัยอ่ยใหม่ ณ วนัท่ีซ้ือมี

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,986,099 

เงินลงทุนชัว่คราว  264,357 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  818,977 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  360,000 

สินคา้คงเหลือ   158,317 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  110,889 

เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน  50,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั  24,094 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  244,233 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  34,400 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  9,342,016 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  188,269 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  62,315 

เจา้หน้ีการคา้  (463,867) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  (311,239) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (833,921) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (5,565,664) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  (205,270) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  (304,132) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (937,341) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ  5,022,532 

หกั:ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (1,336,070) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  3,686,462 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  12,996,662 

ค่าความนิยม  9,310,200 
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ตน้ทุนการทาํรายการเขา้ร่วมกิจการเป็นจาํนวนทั้งส้ิน  189.5 ลา้นบาท โดยตน้ทุนจาํนวน 43.4 ลา้น

บาทไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ส่วนตน้ทุนอีกจาํนวน  146.1 ลา้นบาทซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

การเพิ่มทุนนาํไปหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

6.2   การยืน่คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษัท ประสิทธ์ิพฒันา จํากดั (มหาชน) 

  เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 บริษทัฯไดย้ืน่คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

และเสนอค่าตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ของกิจการ เป็น 2 ทางเลือก คือ 

1. เงินสดท่ีราคา 3.71 บาทต่อหุน้ 

2. หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯในอตัรา 10.1706 หุน้ของ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) ต่อ 1 หุน้ของบริษทัฯ หรือคิดเป็นราคา 37.75 บาทต่อหุน้ 

ภายหลงัเสร็จส้ินการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ากผูถื้อหุน้รายยอ่ยในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯมีเงินลงทุน

ในหุน้สามญัของบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) เพิ่มเติมจาํนวน 666.34 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 

2,939.9 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นชาํระเงินสดจาํนวน 43.34 ลา้นบาท และออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ

จาํนวน 64.4 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 2,896.56 ลา้นบาท (โดยคาํนวณจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอน

กิจการ) ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 97.10 

นอกจากน้ีในไตรมาสท่ี 3 ปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั  ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนรวม 1.09 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 4.04  ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 97.14 

 6.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถืออยู่เดิม 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 

ในปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็  จาํกดั จาํนวนรวม 

11,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 0.2  ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 99.68 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

ในปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั  จาํนวนรวม 

33,168 หุน้ รวมเป็นเงิน 0.4  ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 91.48 
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บริษทั วฒันเวช จาํกดั 

ในปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริษทั วฒันเวช จาํกดั  จาํนวนรวม 3,750 หุน้ รวมเป็น

เงิน 0.1 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 99.69 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั  

ในปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั จาํนวนรวม 

55,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 1.9 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 89.71 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั  

ในปี 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัโดยการรับ

โอนกิจการทั้งหมด  (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน  จาํกดั

ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ  100 โดยบริษทัฯ  รับโอนทรัพยสิ์น  หน้ีสิน สิทธิหนา้ท่ีและภาระ

ผกูพนัทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีมีข้ึนก่อนวนัโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพ

หวัหิน  จาํกดั  ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมดโดยใชร้าคาตามบญัชีของบริษทั  โรงพยาบาล

กรุงเทพหวัหิน จาํกดั เป็นราคาโอน  บริษทัฯไดท้าํการโอนกิจการแลว้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2553 และ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งดาํเนินการชาํระบญัชี ในปี 2554 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั 

ไดจ่้ายคืนทุนบางส่วนเป็นจาํนวน 240 ลา้นบาท 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมิติเวชศรีราชา จาํกดั  

ในปี 2554 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั จาํนวนรวม 100,000 

หุน้ รวมเป็นเงิน 3.5 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็น

ร้อยละ 68.06 

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

ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี 2554 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวนรวม 853,800 หุน้ รวมเป็นเงิน 46.1 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการ

ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 63.98 
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บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั  

ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี 2554 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 

จาํกดั จาํนวนรวม 108,613 หุน้ รวมเป็นเงิน 5.4 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 99.09 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั  

ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี 2554 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 

จาํกดั จาํนวนรวม 135,318 หุน้ รวมเป็นเงิน 13.5 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 97.75 

6.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีจั่ดตั้งใหม่ในระหว่างงวด 

บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวิต  จาํกดั 

 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวิต 

จาํกดั รวมเป็นเงิน 4 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 ซ่ึงบริษทัยอ่ย

ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต  
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละ          

ของการถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   

30 
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม

2553 

30                
กนัยายน 

2554 

31               
ธนัวาคม

2553 

30 
กนัยายน 

2554 

31    
ธนัวาคม 

2553 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ         
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 140,313 126,578 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 1,722 1,419 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 1,426 1,156 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 2,723 2,135 88 88 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการ 100 ลา้นบาท 49.00 49.00 40,036 40,962 50,859 50,859 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 2,243,112 1,989,406 1,459,800 1,459,800 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 20.01 20.01 100,357 102,360 101,072 101,072 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 15.26, 

ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.71) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 24.97 - 180,101 
 

- 
 

69,952 
 

- 
 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     2,710,859 2,265,085 1,735,973 1,666,021 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย         
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 7,657 5,910   
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจดัการ 0.15 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 
30.00 30.00 393 

 
393 

 
  

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     8,050 6,303   

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงนิรวม    2,718,909 2,271,388   
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7.1 บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั 

จากการซ้ือเงินลงทุนตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 6.1 และ 6.2 บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยแห่งใหม่มีเงินลงทุนในบริษทั อุดรพฒันา ( 1994) จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 10 ซ่ึงคิด

เป็นสดัส่วนการถือหุน้ทางออ้ม โดยบริษทัฯร้อยละ 9.71 และต่อมาในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2554 

บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั จาํนวนรวม 1,577,000 หุน้ รวม

เป็นเงิน 38.30 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 5.26 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้

ในบริษทัดงักล่าวทั้งส้ินเป็นร้อยละ 24.97 และเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัร่วม บริษทัฯไดรั้บรู้กาํไรจาก

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทัฯถือไวอ้ยูเ่ดิมใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนรวม

จาํนวน 39 ลา้นบาท ภายใตห้วัขอ้ “กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน” และบริษทัฯได้

โอนกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 12.3 ลา้นบาท 

7.2 รายละเอียดของส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วมมีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด-

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน      

2554 

30 กนัยายน      

2553 

30 กนัยายน      

2554 

30 กนัยายน      

2553 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ     

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 18,984 16,707 5,250 5,250 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั - - - - 

S.R. Property Investment Co., Ltd. 248 252 - - 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 226 229 - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  504 526 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั (926) 3,218 - - 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  261,755 202,551 55,061 55,061 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน)  (501) 693 1,501 - 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั - - - - 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย     

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,046 147 - - 

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

รวม 283,336 224,323 61,812 60,311 
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ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 จาํนวนประมาณ 261 ลา้นบาท (30 

กนัยายน 2553: จาํนวน 203 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 92.2 (30 กนัยายน 2553: ร้อยละ 90.6) ของส่วนแบ่ง

กาํไรจากบริษทัร่วมทั้งหมด คาํนวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม

เหล่านั้น  

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่ น - สุทธิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ทุนชาํระ

แลว้             

(ลา้นบาท) 

อตัรา       

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    

30 กนัยายน       

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ      

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน     

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

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

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 730 14.22 3,455,835 - 

    3,457,955 2,120 

หกั: ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุนจากการวดัมูลค่า            

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 

  567,261 (179) 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน - สุทธิ    4,025,216 1,941 

      

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรค

ดว้ยเคร่ือง

เอกซ์เรย ์

100 4.52 4,520 4,520 

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

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     40,520 40,520 
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 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ทุนชาํระ

แลว้             

(ลา้นบาท) 

อตัรา       

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    

30 กนัยายน       

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั      

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

บริษทั ศนูยค์อมพิวเตอร์ จาํกดั*  - - - 25 

บริษทั เครือพญาไทเอก๊ซ์เรย ์จาํกดั* ใหเ้ช่าเคร่ืองมือ

แพทย ์    

130 - - 3 

บริษทั วนิสโตร์ จาํกดั* ขายส่ง-ปลีก

สินคา้อุปโภค

บริโภค 

142 0.36 - 226 

บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเท่ียว 100 2.12 531 531 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) การลงทุน 2,341 19.47 - 1,072,480 

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

    5,531 1,109,915 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    - (12,587) 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ    5,531 1,097,328 

      

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้      

ตัว๋แลกเงิน    - 500,000 

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้    - 500,000 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิเฉพาะกจิการ   4,071,267 1,639,789 
      

เงนิลงทุนโดยบริษัทย่อย     

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยา

สมุนไพร 

80 0.60   290 290 

บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั** สถานศึกษา 150 33.33 107,192 - 

บริษทั ภเูกต็ อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล 

จาํกดั** 

โรงพยาบาล 195 6.15 29,552 - 

บริษทั เอเชีย แลบ๊บอราทอร่ี เซ็นเตอร์ จาํกดั** เซ็นทรัลแลป 5 8.00 400 - 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   137,434 290 

* ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งงวด 

** ไดม้าจากการเขา้ร่วมกิจการตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 6.1 
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(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ทุนชาํระ

แลว้             

(ลา้นบาท) 

อตัรา       

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    

30 กนัยายน       

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

เงนิลงทุนในหุ้นสามญั (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ)**     

บริษัทย่อย      

บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 4  

 (ถนนเพชรบุรี) จาํกดั 

ศาลพิพากษาให้

ลม้ละลาย 

328 89.79 - - 

บริษทั คลาส-ว ีจาํกดั ศาลพิพากษาให้

ลม้ละลาย 

250 89.66 - - 

บริษทั ภเูกต็พาราไดซ์ จาํกดั ศาลพิพากษาให้

ลม้ละลาย 

409 72.26 - - 

บริษทั สมุนไพรพญาไท จาํกดั อยูร่ะหวา่งการ

ชาํระบญัชี 

196 63.64 42,889 - 

บริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั      

บริษทั โรงพยาบาลภเูกต็ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 358 19.08 - - 

    42,889 - 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (7,000) - 

เงนิลงทุนในหุ้นสามญั (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ) - สุทธิ   35,889 - 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิรวม   4,244,590 1,640,079 

** ไดม้าจากการเขา้ร่วมกิจการตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 6.1 

 บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 

          ในปี 2554 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัในบริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  จาํกดั (มหาชน) เป็น

จาํนวนรวม 103.83 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 3,455.84 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  14.22 ของทุนท่ี

ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 

 บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยมีสดัส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ไดจ้ดัประเภท

เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว 

เงินลงทุนในหุน้สามญัท่ีหยดุดาํเนินกิจการ-บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีสถานะหยดุดาํเนินกิจการแต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 
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9.        ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 18,858,096 5,152,117 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (252,966) 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 9,342,016 - 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,954,254 706,690 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

ณ วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (14,735) (3,503) 

โอนออกระหวา่งงวด (41,347) (134) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,908,239) (519,141) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 750 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 27,827 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 29,218,622 5,083,063 
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10. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวด เกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 2,595,912 2,463,900 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 5,565,664 - 

กูเ้พิ่ม 3,594,781 - 

ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืเงินตดัจาํหน่าย 733 - 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (3,893,090) (257,850) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,777 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 7,867,777 2,206,050 

หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (701,993) (343,800) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,165,784 1,862,250 

 ในปี 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 3 ,438 ลา้นบาท มี

กาํหนดระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ (FDR) บวกอตัรา

คงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ในสญัญาเงินกูย้มืดงักล่าวระบุเง่ือนไขใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยไปคํ้าประกนัใดๆ  และระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม  และบริษทัฯไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวกบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 19.1 

   ในเดือนเมษายน 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร 2 แห่งเป็นจาํนวน

เงิน 3,594.78 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ (FDR) บวกอตัรา

คงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 031 ธนัวาคม 2553 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  

2554 

31 ธนัวาคม    

2553 

30 กนัยายน  

2554 

31 ธนัวาคม    

2553 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 391,307 165,129 11,808 753 

หกั: ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (35,392) (13,982) (968) (40) 

รวม 355,915 151,147 10,840 713 

หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (127,105) (76,619) (3,233) (631) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 228,810 74,528 7,607 82 

 0ณ วนัท่ี 030 กนัยายน 2554  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญา

เช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 149.2 242.1 391.3 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (22.1) (13.3) (35.4) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 127.1 228.8 355.9 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 3.7 8.1 11.8 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (0.5) (0.5) (1.0) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 3.2 7.6 10.8 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหลายสญัญา เพื่อจดัหา

เคร่ืองมือทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่า

เช่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิ

ขอซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  

12.  หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอน

ในปี 2554 บริษทัฯไดข้ายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ (ยกเวน้ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) ในปี 2549 เป็นจาํนวน 124,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี หุน้กูน้ี้มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯใน

ราคาแปลงสภาพท่ีกาํหนดไวค้ร้ังแรกในราคาหุน้ละ 36.30 บาทต่อหุน้และต่อมาไดเ้ปล่ียนแปลงราคา

แปลงสภาพเป็นราคาหุน้ละ 32.67 บาทต่อหุน้ บริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนด

ไดใ้นราคาไถ่ถอนซ่ึงคาํนวณตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีหุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลือจาํนวน 50 หน่วย ซ่ึงคิดเป็นเงิน

จาํนวน 2.14 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวนดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิแปลง

สภาพเป็นหุน้สามญัทั้งจาํนวน        

13. หุ้นกู้ 

 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้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 โดยมี

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก  6 เดือน  บริษทัฯไดไ้ถ่ถอน หุน้กู้ อายุ 3 ปี มูลค่ารวม  3,000  ลา้นบาท  ใน           

ไตรมาส 1 ปี 2554 

 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 โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 

เดือน  จนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุน้กูด้งักล่าวน้ีจาํนวน 30,000 หน่วย เป็น

จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 2,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 

2,500 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
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 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 255 4 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ

และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 1,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1 ,000 บาท คิดเป็นมูลค่า

ทั้งส้ิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.78 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก  6 

เดือน 

 หุน้กูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่าย

ปันผล การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

14. ทุนเรือนหุ้น   

 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 ไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,312,264,222 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

1,312,264,222 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,246,194,338 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,246,194,338 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 307,197,070 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 307,197,070 หุน้         

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจาํนวน 1,553,391,408 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 1,553,391,408 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงทุน

จดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2554 

 ต่อมาในไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนรวม 295.2 ลา้นหุน้ สาํหรับการ

เขา้ร่วมกิจการและการยืน่คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6.1 และ 6.2 ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีบริษทัฯไดอ้อกและจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุน เป็นจาํนวน 4.1 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท ในราคาหุน้ละ 37.75 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 156 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั

ใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เฮลท ์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) ผลจากการออกหุน้ดงักล่าวและ

การแปลงสภาพหุน้กูส่้วนท่ีเหลือตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 ทาํใหทุ้นจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ

บริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 มีจาํนวน 1,545,458,883 บาท (หุน้สามญั 1,545,458,883 หุน้ มูลค่า

หุน้ละ 1 บาท)  

15. เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับ

หุน้สามญัจาํนวน 1 ,214,498,745 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้ละ  0.70 บาท รวม

เป็นเงินทั้งส้ิน 850.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2553 
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     เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล

สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,246,035,935 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท    

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 996.8 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดรั้บแจง้จาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั วา่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนประมาณ 6.9 ลา้นบาท ดงันั้น

บริษทัฯ จึงมีเงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 989.9 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงิน   

ปันผลดงักล่าวแลว้ในเดือนมกราคม 2554 

16. 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 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 5 มกราคม 2549 

ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2570 เป็นตน้ไป ชาํระค่าเช่าในอตัราเดือนละ 

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  
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บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า  30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี  18 มีนาคม 

2554 ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2584 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน  โดยไม่มีค่าเช่าในระยะเวลา  3 เดือน

แรก และเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี  18 กรกฎาคม 2554 ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท และเพิ่มค่าเช่า

ทุก 3 ปีในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย ได้ทาํสญัญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสญัญาลงวนัท่ี 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 

บริษทัยอ่ยทาํสญัญาใหบ้ริการทางการแพทยก์บับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการ

ใหบ้ริการคลินิกเวชกรรมกาํหนดระยะเวลา  5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 โดยตกลงชาํระ

ค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสญัญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหกั

ค่าใชจ่้ายใดๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบัสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึง เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง

โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุญัญาได ้ 

บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั 

บริษทัยอ่ยได้ ทาํสญัญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึง จะหมดสญัญาในเดือนมกราคม 2580 โดย

กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 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                87 175 463 11 34 136 

-  ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน

และบริการอ่ืน 236 114 - 21 3 - 

-  ตามสัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อม

บาํรุงเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 280 199 - 23 - - 

-  ตามสัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่ง

อาคาร 670 - - 106 - - 

-  ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน - 60 44 - - - 

รวม 1,273 548 507 161 37 136 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้   

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา 75 1 

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 90 17 

รวม 165 18 

18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไร และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ี

แสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวได ้



  
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. เคร่ืองมือทางการเงิน  

19.1 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

 สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสญัญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ีย  

 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2551 บริษทัฯไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงิน

แห่งหน่ึง มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํบวกอตัราคงท่ีต่อปีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ของยอดคงเหลือเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  

2554 

31 ธนัวาคม    

2553 

30 กนัยายน  

2554 

31 ธนัวาคม    

2553 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ีย (หน้ีสิน) (31.6) (75.4) (31.6) (75.4) 

 มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงิน

เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

19.2 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 

อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 

มูลค่ายติุธรรมของ          

อตัราแลกเปล่ียน 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9,200 30.0250 31.2408 

 



  
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. คดีความ 

 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  จาํนวน 5 ราย ถือหุน้รวมกนัจาํนวน  25,067 หุน้ คิดเป็น

ร้อยละ 0.0017 ของหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2554 ไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลโดย

กล่าวหาวา่บริษทัไดด้าํเนินการประชุมสามญัประจาํปี  2554 โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและฝ่าฝืน

ขอ้บงัคบัเน่ืองจากเปล่ียนวิธีการลงคะแนน  จึงร้องขอใหศ้าลมีคาํสัง่เพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2554  ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯไดศึ้กษาขอ้มูลต่าง  ๆ รวมถึงขั้นตอนดาํเนินการจดั

ประชุมทั้งหมดของบริษทัฯ  มีความเห็นวา่บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ตลอดจนระเบียบปฏิบติั

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีบริษทัจดทะเบียนถือปฏิบติัเป็นการทัว่ไป  และไดด้าํเนินการ

ประชุมโดยชอบดว้ยกฎหมาย  โดยคาํนึงถึงสิทธิอนัพึงมีตามกฎหมายของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นสาํคญั  

ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหวา่งขั้นตอนดาํเนินการทางคดีความ  อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่มี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงต่อมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังดงักล่าว 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี              

14 พฤศจิกายน 2554 
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