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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียน

เลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 

(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 

ดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 

  2554 2553 2554 2553 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ      

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 98.78 98.78 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 99.68 99.67 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 586 ลา้นบาท 91.48 91.42 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท  105 ลา้นบาท 79.00 79.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 280 ลา้นบาท 97.22 97.22 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 180 ลา้นบาท 99.69 99.67 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 89.73 89.53 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 

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

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

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

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

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

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั ชาํระบญัชีเสร็จส้ิน 260 ลา้นบาท 260 ลา้นบาท - 100.00 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั ประกนัสุขภาพ 105 ลา้นบาท 105 ลา้นบาท 99.94 99.94 

บริษทั รอยลับางกอก เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั บริหารจดัการ 736 ลา้นบาท 736 ลา้นบาท 100.00 100.00 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 

  2554 2553 2554 2553 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)      

บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์จ้ี จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 70 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนน่ิง จาํกดั บริการจดัฝึกอบรม 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 

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

บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 100.00 - 

บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 42 ลา้นบาท 88.73 - 

บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 80.72 - 

บริษทั ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 201 ลา้นบาท 99.76 - 

บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวิต 4 ลา้นบาท - 100.00 - 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 

  2554 2553 2554 2553 

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย      

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 68) 

โรงพยาบาล 188 ลา้นบาท 188 ลา้นบาท - - 

บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอส อี จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 95) 

ใหบ้ริการจดัการและบริหาร

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ

รักษาพยาบาล  

0.1 ลา้นบาท 0.1 ลา้นบาท - - 

บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 100) 

ภตัตาคารและประกอบการ

อาหารสุขภาพและบริการ

จดัการอาคารและสถานท่ี 

14 ลา้นบาท 14 ลา้นบาท - - 

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ เฮล็ธแคร์ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 74) 

ภตัตาคารและประกอบ           

อาหารสุขภาพ 

15 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท - - 

บริษทั ภเูกต็เฮลท ์แอนด ์ทราเวิล จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 100) 

การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท - - 

บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อาํนวยเภสัช) จาํกดั                                           

(ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

เก่ียวกบัยารักษาโรคและวสัดุ

ทางการแพทย ์

499 ลา้นบาท 499 ลา้นบาท - - 

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

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

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

ง)    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ)     ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและ

มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

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 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
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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 และสินทรัพย์ท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

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 

     มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการ  

บัญชีฉบับท่ี 19 เ ร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 เ ร่ือง

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  
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5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบัติ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวใน

หมายเหตุ 3 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ

บญัชีใหม่มาถือปฏิบติัผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ

กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก

หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคาํนวณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัและประมาณการหน้ีสินสําหรับวนัหยุดพนักงาน ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี

เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหก้าํไร

สะสม ณ วนัตน้งวดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลงเป็นจาํนวน 497.2 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 

158.1 ลา้นบาท) กาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ลดลงเป็นจาํนวน 102.5 ลา้นบาท ( 0.07

บาทต่อหุน้) (เฉพาะของบริษทัฯ: กาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ลดลงเป็นจาํนวน 22.7 

ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ลดลง 0.02 บาทต่อหุน้)  

 นอกจากน้ี บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสิน

ในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ี

ทาํให้มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวมและกาํไรสะสมรวม 

ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนัลดลงเป็นจาํนวน 20.0 ลา้นบาท 

5.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการเลือกบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน 

(ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เดิมบริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายใตร้ายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยจดัประเภทอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนเป็นรายการแยกต่างหาก และบนัทึกดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยเร่ิมถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัและ

ปรับปรุงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีกับกําไรสะสมยกมาสําหรับปี การ

เปล่ียนแปลงน้ีทาํให้กาํไรสะสมตน้งวดของบริษทัฯเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 215.2 ลา้นบาท และไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมของงบการเงินรวม การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไร

สาํหรับปี 2554 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: กาํไรเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 18 ลา้น

บาท กาํไรต่อหุน้เพิ่มข้ึน 0.01 บาทต่อหุน้)  
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5.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือ

ไดรั้บบริการ  

 ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการเป็นขั้น ๆ บริษทัฯ จะวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในผูถู้กซ้ือ

ก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนใน

กาํไรหรือขาดทุน 

6. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

6.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

 รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค่้ารักษาพยาบาล ค่า

หอ้งพกั ค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจาํหน่ายแลว้ 

 รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าและอาหาร 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และอาหารรับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้ไดโ้อนใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้และอาหารท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้  

รายได้ค่าบัตรสมาชิก 

รายไดค่้าบตัรสมาชิก คือ เงินรับจากการขายบตัรสมาชิกซ่ึงบนัทึกเร่ิมแรกเป็นรายไดร้อตดับญัชี และ

ทยอยตดับญัชีเป็นรายได้ตามอายุสมาชิก ส่วนเงินรับล่วงหน้าค่ารักษาพยาบาลจากสมาชิกบตัร

โครงการชีวีมีสุข (Life Privilege membership program) กาํหนดตดับญัชีเป็นรายไดภ้ายในระยะเวลา 

10 ปี 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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6.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

6.3 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง

โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

6.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

อยา่งใดจะตํ่ากว่า ซ่ึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติ

หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

6.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบนัทึกในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี

ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ   

ดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํ

การสุดทา้ยของปี 
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6.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้น

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพย์

ดงักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็น

คร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสาํคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

-   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วน

ของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูก

รับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

-   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้ง

ของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคา

ใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาท่ีดิน”  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20 ปี 

อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง  5 - 40 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเคร่ืองจกัร  3 - 10  ปี 

อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน  3 - 15  ปี 

ยานพาหนะ  5 - 8  ปี 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีคาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

6.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตาม

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯ

และบริษทัย่อยจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้ นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ

เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า

สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั

จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 - 10 ปี 

6.8 ค่าความนิยม/การรวมธุรกจิ  

   บริษทัฯบนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทัฯ (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการ

ซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจาํนวน

ของส่วนของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่าส่วนของผู ้

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผู ้

ถูกซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น  

    บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือ

ไดรั้บบริการ  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน

การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม

กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี

คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่า

มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่

สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

6.9  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

6.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

   สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่

มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า

ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า 

6.11 สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียง และกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้ห้เช่าไดจ้ดัประเภท

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ

กาํไรขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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6.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์

ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง

มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูง

กว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ

ความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัย่อยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบั

สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุน

ในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ

สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ใน

กรณีท่ี ท่ีดิน ซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อ

หุน้ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย

บนัทึกไว ้

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ย

ราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์

เพิ่ม 

6.13  สิทธิการเช่า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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6.14 เงินตราต่างประเทศ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

6.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อย และพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย

ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํ

การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก บริษทัฯ

และบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม

นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั 
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ประมาณการหนีสิ้นสาํหรับวันหยดุพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตั้งประมาณการหน้ีสินสาํหรับวนัหยดุพนกังาน ซ่ึงคาํนวณตามนโยบายและสูตร

การคาํนวณของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยข้ึนอยูก่บัเงินเดือนของพนกังาน อายกุารทาํงานและจาํนวน

วนัหยดุท่ีไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงจะบนัทึกปรับปรุงปีต่อปี 

6.16 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน

การทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ย

มูลค่ายุติธรรม บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

6.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั และเงินลงทุน  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดง

อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกู้ยืมระยะยาว เจา้หน้ี

สญัญาเช่าระยะยาว หุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้กู ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินนอกงบแสดง

ฐานะการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

6.18 ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

6.19 ต้นทุนการกู้ยมื 

        ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวด

ท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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6.20 ประมาณการหนีสิ้น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสีย

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

6.21 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายใหแ้ก่คู่สญัญาตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย

เป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

7. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต          

อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินด้วยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีได้ประเมินโดย                 

ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวตอ้งอาศัย                    

ขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย

บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา

ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลอง

ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุน

ทัว่ไปเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือ

เม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัหรือเป็น

ระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู ้

ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน การประเมิน

มูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน

อนาคตของสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ ในคดีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาว่าจะมีผลเสียหาย

เกิดข้ึน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการตั้งประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีและในคดีท่ีฝ่ายบริหาร

พิจารณาแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่บนัทึกประมาณ

การหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,346,104 2,492,491 1,520,307 1,082,259 

เงินฝากประจาํ ตัว๋เงิน และเงินลงทุน 

        ในกองทุนรวม 1,018,681 1,798,177 10 1,739,543 

 4,364,785  4,290,668  1,520,317 2,821,802  

หกั: เงินฝากประจาํ ตัว๋เงิน และเงินลงทุน

ในกองทุนรวมซ่ึงถึงกาํหนดจ่าย

คืนเกินกวา่ 3 เดือน (เงินลงทุน

ชัว่คราว)  

เงินฝากท่ีนาํไปคํ้าประกนั 

(464,366) 

(24,686) 

(1,739,554) 

(61,659) 

(10) 

- 

(1,739,543) 

- 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,875,733 2,489,455  1,520,307 1,082,259 

9. เงินฝากสถาบันการเงินทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 จาํนวนน้ีเป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นประกนัหนงัสือ 

คํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัฯและบริษทั

ย่อยให้นาํไปวางไวก้บัหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 

และเป็นเงินฝากไวใ้นบญัชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,913 2,233 7,724 9,283 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 3,192,485 1,890,624 746,315 505,789 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,791 18,927 33,694 37,538 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 167,923 43,040 41,557 19,967 

รวมลกูหน้ีการคา้ และลกูหน้ีอ่ืน-สุทธิ 3,377,112 1,954,824 829,290 572,577 

11. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 2,400 2,233 7,538 9,283 

  3 ถึง 6 เดือน 144 - 180 - 

  6 ถึง 12 เดือน 369 - 6 - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,913 2,233 7,724 9,283 

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 2,613,130 1,579,726 526,491 409,029 

  3 ถึง 6 เดือน 400,660 232,699 121,141 66,303 

  6 ถึง 12 เดือน 245,702 109,659 131,735 42,951 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 233,893 162,109 101,585 82,249 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,493,385 2,084,193 880,952 600,532 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (300,900) (193,569) (134,637) (94,743) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -

สุทธิ 3,192,485 1,890,624 746,315 505,789 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 3,195,398 1,892,857 754,039 515,072 
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12. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์

ซ้ือและจาํหน่ายทรัพยสิ์น ราคาตามสภาพของสินทรัพย ์

ซ้ือเงินลงทุน ราคาเดียวกบัราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก 

 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัทย่อย     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์

แลป 

- - 40.2 36.9 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 236.8 210.6 

ดอกเบ้ียรับ - - 55.2 111.0 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 14) - - 1,818.2 728.3 

รายไดอ่ื้น - - 37.3 23.7 

ตน้ทุนบริการ - - 367.9 328.5 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 206.2 167.2 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 153.1 60.4 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 36.6 8.1 

จาํหน่ายอุปกรณ์การแพทยแ์ละ

ยานพาหนะ 

 

- 

 

- 1.2 2.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์

แลป 3.2 2.4 1.1 0.4 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 15) - - 61.8 60.3 

รายไดอ่ื้น 26.2 16.5 0.2 - 

ตน้ทุนบริการ 99.2 108.7 36.7 68.5 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.8 - - - 

เงินปันผลจ่าย - 7.3 - 7.3 

     

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์

แลป 4.7 11.0 1.9 10.9 

เงินปันผลรับ 10.8 2.5 10.8 2.5 

รายไดอ่ื้น 10.5 6.9 - - 

ตน้ทุนบริการ 14.9 13.5 13.6 10.4 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5.8 7.7 0.1 2.5 

เงินปันผลจ่าย - 170.9 - 170.9 

 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดง

ฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 6,617 7,804 

บริษทัร่วม 894 117 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,019 2,116 1,107 1,479 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,913 2,233 7,724 9,283 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 307,097 103,132 

รวมเงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 307,097 103,132 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 22,491 25,118 

รวม - - 22,491 25,118 

     

อืน่ๆ     

บริษทัยอ่ย - - 11,203 12,420 

บริษทัร่วม 8,484 13,394 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,307 5,533 - - 

รวม 13,791 18,927 11,203 12,420 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 13,791 18,927 33,694 37,538 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1,665,538 1,321,014 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 1,665,538 1,321,014 

     

สิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                              

(รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

บริษทัร่วม 272,672 262,103 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85,708 91,632 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  358,380 353,735 - - 

     

เงนิมดัจํา - กจิการทีเ่กีย่วข้อง                                  (

รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

บริษทัยอ่ย - - 122 122 

บริษทัร่วม 2,700 2,700 2,700 2,700 

รวมงนิมดัจํา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,700 2,700 2,822 2,822 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1,627,946 639,601 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 1,627,946 639,601 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 54,499 45,691 

บริษทัร่วม 89,466 76,723 73,782 65,020 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 715 290 530 285 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 90,181 77,013 128,811 110,996 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 46,676 24,690 

บริษทัร่วม 13,126 1,967 - 113 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,769 3,131 195 65 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 18,895 5,098 46,871 24,868 

     

เงนิมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     

บริษทัยอ่ย - - 2,399 2,045 

บริษทัร่วม - 113 - 113 

รวมเงินมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - 113 2,399 2,158 

  รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม

2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 

31 ธนัวาคม

2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 103,132 307,097 (103,132) 307,097 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,132 307,097 (103,132) 307,097 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 1,321,014 1,023,869 (679,345) 1,665,538 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,321,014 1,023,869 (679,345) 1,665,538 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 639,601 1,627,946 (639,601) 1,627,946 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 639,601 1,627,946 (639,601) 1,627,946 
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 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี  กบับริษทัยอ่ยหลายแห่งโดย

คิดดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกอตัราคงท่ี

ต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงมีกาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

บริษทัฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินคงเหลือรวม 

1,972.6 ลา้นบาท (2553: 1,424.2 ลา้นบาท) 

 สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดใ้หบ้ริการรับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ย ซ่ึงไดก้าํหนดค่าจา้งบริหารงานเป็น

อตัราร้อยละของรายไดค่้ารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษทัยอ่ย 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงมี

ระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2565 โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจากสดัส่วนผลการดาํเนินงานตาม

ขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกับกลุ่มบริษทัย่อยของบริษทันั้น

จาํนวน 4 บริษทัและกบับริษทัย่อยอ่ืนอีก 4 บริษทั เป็นระยะเวลา 1 - 2.5 ปี และสามารถต่อสัญญา

ออกไปไดอี้ก โดยคิดค่าจา้งบริหารงานในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาและชาํระค่าจา้งบริหารงานเป็น

รายเดือน 

 สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัฯเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุใน

สญัญา ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต่้อสญัญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
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 บริษทัยอ่ย 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเพ่ือปลูกสร้างอาคาร ซ่ึงมี

ระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุ

ในสญัญา นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงนั้นไดท้าํสญัญาเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ย เพื่อใชด้าํเนินงาน

ของโรงพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2557 โดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตอ้งชาํระค่า

เช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

  สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการและบริหารงานกับบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย

บริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งชาํระค่าบริการและบริหารงานเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้าํสัญญาว่าจา้งบริหารงานสารสนเทศกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดย

บริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการดา้นอาหารและการซ่อมบาํรุงกบับริษทัย่อยและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

 บริษทัร่วม 

 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2550 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศกบับริษทัฯ

เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมใหบ้ริการและสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้ก โดยสัญญาดงักล่าว

ไดก้าํหนดอตัราค่าบริการขั้นตํ่า ซ่ึงบริษทัร่วมจะไดรั้บจากบริษทัฯเป็นรายเดือน บริษทัฯไดต่้อสัญญา

ออกไปอีก 25 เดือน โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555  

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 3.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

และเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ 

 บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 2,876 ลา้นบาท ให้กบับริษทัยอ่ย

ในประเทศ 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 56.0 50.4 56.0 50.4 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.5 - 1.5 - 

รวม 57.5 50.4 57.5 50.4 

13.  สินค้าคงเหลอื 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ยา และเวชภณัฑ ์ 904,876 339,251 231,928 58,096 

นํ้ายาตรวจวเิคราะห์ 84,825 27,776 - - 

พสัดุและอ่ืน ๆ 49,584 31,923 - - 

 1,039,285 398,950 231,928 58,096 

หกั: สาํรองสินคา้เส่ือมสภาพ (1,558) (645) (1,001) (263) 

รวม 1,037,727 398,305 230,927 57,833 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 384,970 191,527 

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

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

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.42 602,655 602,235 147,447 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 97.22 708,196 708,196 244,982 217,760 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 180,000 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 99.67 450,643 450,534 179,450 53,824 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 89.73 89.53 917,286 915,246 - - 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 66,622 33,311 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 

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 - - 

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั ชาํระบญัชีเสร็จส้ิน 260 ลา้นบาท - 100.00 - 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 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) เงินปันผลรับระหวา่งปี 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 

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

บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 100.00 - 2,922,872 - 399,900 - 

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 นายหนา้ประกนัชีวิต  4 ลา้นบาท 100.00 - 4,000 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     23,945,320 8,698,064 1,818,168 728,351 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     23,925,320 8,678,064   
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14.1  การเข้าร่วมกจิการกบับริษัท เฮลท์ เน็ตเวร์ิค จํากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 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% 

* สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) ดงักล่าวไดร้วมสัดส่วนท่ีบริษทัฯมี

อยู่เดิม ร้อยละ 19.47 ผลจากการเขา้ร่วมกิจการทาํให้บริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัย่อย 

บริษทัฯไดรั้บรู้กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทัฯถือไวอ้ยูเ่ดิมใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม

ในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 440 ลา้นบาท ภายใตห้ัวขอ้ “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)  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทัย่อยใหม่ 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 

ตน้ทุนการทาํรายการเขา้ร่วมกิจการเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 189.5 ลา้นบาท โดยตน้ทุนจาํนวน 43.4 ลา้น

บาทไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ส่วนตน้ทุนอีกจาํนวน 146.1 ลา้นบาทซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

การเพิ่มทุนนาํไปหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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14.2 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) จากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวนรวม 1.09 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 4.04  ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯมี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 97.14 

14.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถืออยู่เดิม 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 

ในปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั จาํนวนรวม 

11,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 0.2  ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 99.68 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

ในปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั จาํนวนรวม 

34,960 หุ้น รวมเป็นเงิน 0.4  ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 91.48 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั 

ในปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั 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 

60,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 2.0 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 89.73 
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บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั  

ในปี 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัโดยการรับ

โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน จาํกดั

ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษทัฯ รับโอนทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิหนา้ท่ีและภาระ

ผกูพนัทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีมีข้ึนก่อนวนัโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพ

หัวหิน จาํกดั ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมดโดยใชร้าคาตามบญัชีของบริษทั โรงพยาบาล

กรุงเทพหัวหิน จาํกดั เป็นราคาโอน  บริษทัฯไดท้าํการโอนกิจการแลว้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2553 

และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 โดยบริษทัฯไดรั้บเงิน

จ่ายคืนทุนเป็นจาํนวน 259.0 ลา้นบาท และบนัทึกผลขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อยเป็น

จาํนวนเงิน 1.0 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมิติเวชศรีราชา จาํกดั  

ในปี 2554 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั จาํนวนรวม 100,000 

หุ้น รวมเป็นเงิน 3.5 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็น

ร้อยละ 68.06 

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

ในไตรมาสท่ี 2 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาล      

ศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) จาํนวนรวม 1,090,100 หุน้ รวมเป็นเงิน 58.9 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 64.64 

 บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั  

ในไตรมาสท่ี 2 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาล

พญาไท 2 จาํกดั จาํนวนรวม 108,676 หุน้ รวมเป็นเงิน 5.4 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือ

หุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 99.09 

 บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั  

 ในไตรมาสท่ี 2 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาล

พญาไท 3 จาํกดั จาํนวนรวม 135,568 หุน้ รวมเป็นเงิน 13.6 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือ

หุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 97.76 

14.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีจั่ดตั้งใหม่ในระหว่างปี 

 บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวิต จาํกดั 

 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวิต 

จาํกดั รวมเป็นเงิน 4 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 ซ่ึงบริษทัยอ่ย

ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต  
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ         

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 144,140 126,578 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 1,837 1,419 101 101 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 1,529 1,156 101 101 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 2,947 2,135 88 88 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการ 100 ลา้นบาท 49.00 49.00 38,134 40,962 50,859 50,859 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 2,329,480 1,989,406 1,459,800 1,459,800 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 20.01 20.01 107,865 102,360 101,072 101,072 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 

15.26, ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.71) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 24.97 - 180,101 

 

- 

 

69,952 

 

- 

 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     2,807,102 2,265,085 1,735,973 1,666,021 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย         

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 8,118 5,910   

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

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 

30.00 30.00 393 

 

393 

 

  

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย     8,511 6,303   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    2,815,613 2,271,388   
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15.1 บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั 

จากการซ้ือเงินลงทุนตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 14.1 และ 14.2 บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งใหม่มีเงินลงทุนในบริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 10 ซ่ึงคิด

เป็นสัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัฯร้อยละ 9.71 และต่อมาในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2554 บริษทัฯ

ไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั จาํนวนรวม 1,577,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 

38.30 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.26 ทาํให้บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทั

ดงักล่าวทั้งส้ินเป็นร้อยละ 24.97 และเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัร่วม บริษทัฯไดรั้บรู้กาํไรจากการปรับ

มูลค่าเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทัฯถือไวอ้ยู่เดิมให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 39 

ลา้นบาท ภายใตห้วัขอ้ “กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน” และบริษทัฯไดโ้อนกลบัรายการ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 12.3 ลา้นบาท 

15.2 รายละเอียดของส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในระหวา่งปีมีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร/(ขาดทุน)จาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินปันผลท่ีบริษทัรับ

ระหวา่งปี 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ     

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 22,811 20,932 5,250 5,250 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั - - - - 

S.R. Property Investment Co., Ltd. 339 328 - - 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 309 298 - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  693 686 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั (2,827) 1,060 - - 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  349,806 273,721 55,061 55,061 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) 7,006 1,289 1,501 - 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั - - - - 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย     

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,508 1,433 - - 

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

รวม 381,645 299,747 61,812 60,311 

 มูลค่ายติุธรรมของบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2554 2553 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 3,588,148 2,844,823 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) 97,566 112,576 

รวม 3,685,714 2,957,399 
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 15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วม กาํไร(ขาดทุน)  

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ           
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 21 ลา้นบาท 21 ลา้นบาท 394.9 330.4 101.2 81.9 371.3 324.8 55.9 40.7 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 2.9 2.9 - - - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 20 ลา้นเรียล 20 ลา้นเรียล 69.8 66.4 66.0 63.5 0.7 0.7 0.7 0.7 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 20 ลา้นเรียล 20 ลา้นเรียล 63.5 60.5 60.4 58.1 0.6 0.6 0.6 0.6 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  20 ลา้นเรียล 20 ลา้นเรียล 145.9 138.8 139.9 134.5 1.5 1.4 1.4 1.4 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 261.6 270.1 183.8 186.3 70.0 64.1 (5.9) 2.3 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  120 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 5,415.0 4,643.3 2,110.2 2,072.1 3,044.1 2,759.4 909.0 708.9 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) 150 ลา้นบาท 150 ลา้นบาท 312.9 294.9 37.5 47.0 295.9 330.9 35.0 (4.8) 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั  300 ลา้นบาท - 1,071.1 - 359.1 - 393.5 - 22.9 - 
บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย           
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 105.7 100.1 74.5 77.3 319.3 304.5 13.5 5.5 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services 
LLC. 

0.15 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอาหรับดี

แรห์ม 

0.15 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอาหรับดี

แรห์ม 

- - - - - - - - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวนประมาณ 

357 ลา้นบาท (2553: 275 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 94 (2553: ร้อยละ 92) ของส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมทั้งหมด คาํนวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น  
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16. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

ทุนชาํระ

แลว้             

(ลา้นบาท) 

อตัรา       

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    2554 2553 

เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ      

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย      

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน      

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

2บริษทั 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 

ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุนจากการวดัมูลค่า            

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 

  1,372,094 (179) 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน - สุทธิ    4,830,049 1,941 

      

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

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

บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ย

เคร่ืองเอกซ์เรย ์

100 4.09 4,520 

 

4,520 

 

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     40,520 40,520 

      

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่      

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 1.06 531 531 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 

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) 

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ - สุทธิ    5,531 1,097,328 

 * ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งปี 
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(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

ทุนชาํระ

แลว้             

(ลา้นบาท) 

อตัรา         

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    2554 2553 

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้      

ตัว๋แลกเงิน    - 500,000 

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้    - 500,000 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิเฉพาะกจิการ   4,876,100 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 แล๊บบอราทอร่ี เซ็นเตอร์ จาํกดั** เซ็นทรัลแลป 5 8.00 400 - 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     137,434 290 

      

เงนิลงทุนในหุ้นสามญั (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ)**    

บริษัทย่อย      

บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 4  

 (ถนนเพชรบุรี) จาํกดั 

ศาลพิพากษา

ใหล้ม้ละลาย 

328 89.79 - - 

บริษทั คลาส-ว ีจาํกดั ศาลพิพากษา

ใหล้ม้ละลาย 

250 89.66 - - 

บริษทั ภเูกต็พาราไดซ์ จาํกดั ศาลพิพากษา

ใหล้ม้ละลาย 

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  5,049,423 1,640,079 

 ** ไดม้าจากการเขา้ร่วมกิจการตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 14 
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บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 

ในปี 2554 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) เป็น

จาํนวนรวม 103.83 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 3,455.84 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.22 ของทุนท่ี

ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 

บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั 

บริษทัย่อยมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ไดจ้ดั

ประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมตดัสินใจ

เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว 

เงินลงทุนในหุน้สามญัท่ีหยดุดาํเนินกิจการ-บริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีสถานะหยุดดาํเนินกิจการแต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

17. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2554 

 ท่ีดิน อาคาร รวม ท่ีดิน อาคาร รวม 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี - - - 252,966 - 252,966 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 34,400 - 34,400 - - - 

ซ้ือเพิ่ม - 135,177 135,177 - 135,177 135,177 

รับโอนจากท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ - 19,604 19,604 - 19,604 19,604 

ผลกาํไรสุทธิจากการ          

ตีราคาเป็นมูลค่า

ยติุธรรม 1,045 - 1,045 18,069 - 18,069 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 35,445 154,781 190,226 271,035 154,781 425,816 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษัทย่อยประกอบด้วยท่ีดินและอาคารให้เช่า  

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู ้

ประเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีคิดเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สาํหรับท่ีดิน สาํหรับ

อาคารใหเ้ช่าแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาทุนเน่ืองจากการก่อสร้างยงัไม่เสร็จส้ิน 
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18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์

การแพทย ์

อุปกรณ์

โครงสร้าง

เคร่ืองตกแต่ง 

และอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        

31 ธนัวาคม 2552 4,913,456 15,924,442 7,150,031 3,908,024 387,723 645,953 32,929,629 

เพิ่มจากการซ้ือกิจการ 410,292 95,182 64,457 139,814 59,282 1,742 770,769  

ซ้ือเพิ่ม 22,216 110,725 634,090 242,675 36,164 383,442 1,429,312  

โอนเขา้ /(โอนออก) - 43,639 (54,624) 144,547 6,322 (158,396) (18,512) 

จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (7,079) (144,471) (151,836) (26,553) (1,879) (331,818) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - 

 

(36,713) 

 

(15,700) 

 

(892) 

 

(499) 

 

(47,923) 

 

(101,727) 

31 ธนัวาคม 2553 5,345,964  16,130,196  7,633,783  4,282,332  462,439  822,939  34,677,653  

เพิ่มจากการซ้ือกิจการ 2,860,267 7,079,417 2,969,286 1,006,114 121,255 279,925 14,316,264 

เพิ่มข้ึนจากการตีราคา 8,985 - - - - - 8,985 

ซ้ือเพิ่ม 330,145 629,089 1,354,679 518,730 67,475 964,574 3,864,692 

โอนเขา้ /(โอนออก) 49 370,332 66,232 101,924 1,177 (595,984) (56,270) 

จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (35,925) (196,395) (106,133) (33,312) (288) (372,053) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - 17,571 3,493 4,514 240 25,264 51,082 

31 ธนัวาคม 2554 8,545,410 24,190,680 11,831,078 5,807,481 619,274 1,496,430 52,490,353 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

31 ธนัวาคม 2552 17,016 6,238,159 4,204,701 3,021,038 315,733 - 13,796,647 

เพิ่มจากการซ้ือกิจการ - 35,980 51,438 121,697 35,947 - 245,062  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 466 896,230 766,679 380,780 40,206 - 2,084,361  

โอนเขา้ /(โอนออก) - (1,321) (43,606) 45,259 - - 332 

จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (2,581) (130,230) (139,690) (24,319) - (296,820) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน 

 

- 

 

(4,482) 

 

(5,480) 

 

(3,490) 

 

(278) 

 

- 

 

(13,730) 

31 ธนัวาคม 2553 17,482 7,161,985 4,843,502  3,425,594  367,289 - 15,815,852 

เพิ่มจากการซ้ือกิจการ 7,011 2,468,573 1,717,567 711,822 69,275 - 4,974,248 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 330 1,089,527 1,036,963 422,604 56,119 - 2,605,543 

โอนเขา้ /(โอนออก) 16 4,775 53,134 (58,215) (744) - (1,034) 

จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (25,304) (193,226) (96,028) (31,952) - (346,510) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - 2,696 2,686 3,643 203 - 9,228 

31 ธนัวาคม 2554 24,839 10,702,252 7,460,626 4,409,420 460,190 - 23,057,327 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม (ต่อ) 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์

การแพทย ์

อุปกรณ์

โครงสร้าง

เคร่ืองตกแต่ง 

และอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของ

สินทรัพย์        

31 ธนัวาคม 2553 2,955 750 - - - - 3,705 

กลบัรายการค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า - (750) - - - - (750) 

31 ธนัวาคม 2554 2,955  - - - - - 2,955 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2553 5,325,527 8,967,461 2,790,281  856,738  95,150 822,939  18,858,096 

31 ธนัวาคม 2554 8,517,616 13,488,428 4,370,452  1,398,061 159,084 1,496,430 29,430,071 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    

   2553 (จาํนวน 1,688 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 2,084,361 

   2554 (จาํนวน 2,114 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 2,605,543 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์

การแพทย ์

อุปกรณ์

โครงสร้าง

เคร่ืองตกแต่ง 

และอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        

31 ธนัวาคม 2552 836,787 4,288,020 2,330,483 1,206,040 140,416 40,977 8,842,723 

ซ้ือเพิ่ม 181,544 66,856 272,086 31,685 16,539 249,849 818,559  

โอนเขา้ /(โอนออก) - (2,134) 21,955 14,543 264 (41,316) (6,688) 

จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - (60) (18,429) (3,547) (13,830) - (35,866) 

31 ธนัวาคม 2553 1,018,331  4,352,682  2,606,095  1,248,721  143,389  249,510  9,618,728  

ผลสะสมจากการ

เปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี 

 

 

(252,966) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(252,966) 

ซ้ือเพิ่ม 24,532 104,529 400,663 112,964 19,452 124,050 786,190 

โอนเขา้ /(โอนออก) - 130,548 425 94,705 - (246,520) (20,842) 

จาํหน่ายและตดั

จาํหน่าย - - (4,943) (7,633) (14,978) (10) (27,564) 

31 ธนัวาคม 2554 789,897 4,587,759 3,002,240 1,448,757 147,863 127,030 10,103,546 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

31 ธนัวาคม 2552 - 1,337,949 1,329,356 999,856 128,633 - 3,795,794 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 291,411 298,959  102,324 8,270 - 700,964  

โอนเขา้ /(โอนออก) - (1,321) (1,061) 2,382 - - - 

จาํหน่ายและ           

ตดัจาํหน่าย - (60) (14,317) (3,469) (12,299) - (30,145) 

31 ธนัวาคม 2553 - 1,627,979  1,612,937  1,101,093  124,604    - 4,466,613  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 273,402 326,642 77,309 6,638 - 683,991 

โอนเขา้ /(โอนออก) - (2,051) - 946 - - (1,105) 

จาํหน่ายและ           

ตดัจาํหน่าย - - (4,623) (5,510) (13,923) - (24,056) 

31 ธนัวาคม 2554 - 1,899,330 1,934,956 1,173,838 117,319 - 5,125,443 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2553 1,018,331  2,724,703  993,158 147,628 18,785  249,510  5,152,115  

31 ธนัวาคม 2554 789,897  2,688,429  1,067,284 274,919 30,544  127,030 4,978,103 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    

   2553 (จาํนวน 587 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 700,964 

   2554 (จาํนวน 594 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 683,991 
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ในปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดบ้นัทึกผลการประเมินราคาของบริษทัย่อยจากการประเมินราคา

ท่ีดินของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายติุธรรม

ของท่ีดินประเมินใหม่มีราคารวม 203 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากราคาตามบญัชีจาํนวน 9 ลา้นบาท โดย

บริษทัย่อยแห่งดงักล่าวบนัทึกส่วนเพิ่มข้ึนน้ีเป็น “ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดิน” ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถ

นาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

  หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ตามวิธีราคาทุนจะเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ตามวธีิราคาทุน)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 5,715,550 458,130 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 2,552,079 433,598 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือแพทย ์อุปกรณ์ และ

ยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 420.3 

ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ11.2 ลา้นบาท (2553: 278.9 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ 1.2 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือแพทย ์อุปกรณ์และ

ยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวมี

จาํนวนเงินประมาณ 9,752.8 ลา้นบาท และเฉพาะกิจการ 2,130.1 ลา้นบาท (2553: 6,071.2 ลา้นบาท 

และเฉพาะกิจการ 2,046.5 ลา้นบาท) 

19. ทีด่ินและอาคารทีย่งัไม่ได้ใช้เพือ่การดําเนินงาน 

 ท่ีดินและอาคารท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ท่ีดินและอาคารตามราคาทุนเดิม 368,174 368,174 367,847 367,847 

ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม่ 143,748 143,748 143,748 143,748 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (719) (719) (719) (719) 

รวม 511,203  511,203  510,876  510,876  

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีบันทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้เพื่อการ

ดาํเนินงานมีจาํนวนประมาณ 29 ลา้นบาท (2553: 29 ลา้นบาท) 
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 

2553 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 393,737 141,560 

ซ้ือเพิ่ม 60,039 96 

โอนเขา้ 18,512 6,688 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (350) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (212) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 471,726 148,344 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 349,676 - 

ซ้ือเพิ่ม 140,325 9,473 

โอนเขา้ 35,122 133 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (384) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 102 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 996,567 157,950 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 222,575 61,837 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 47,990 11,410 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (212) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (47) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 270,306 73,247 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 161,407 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 82,904 11,715 

โอนออก (83) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (141) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 35 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 514,428 84,962 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 201,420 75,097 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 482,139 72,988 
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21. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ราคาทุน 716,587 648,371 133,010 80,050 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (159,450) (139,307) (26,949) (21,047) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 557,137 509,064  106,061 59,003  

     

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 19,041 17,357 5,902 4,215 

22. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารเป็นจาํนวนเงินรวม

ทั้งส้ิน 450 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2553: 390 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ) และ

เฉพาะของบริษทัฯ 150 ลา้นบาท (2553: 150 ลา้นบาท) โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกิน

บญัชีขั้นตํ่าของธนาคารสาํหรับวงเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินบาท และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีสาํหรับวงเงินกู้

ท่ีเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

23. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90,181 77,013 128,811 110,996 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,266,225 1,237,152 454,895 301,684 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,895 5,098 46,871 24,868 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 731,504 535,926 257,719 227,992 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 284,386 95,168 54,456 68,178 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,391,191 1,950,357 942,752 733,718 
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24. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินกูย้มืระยะยาว 7,764,387 2,595,912 3,141,710 2,463,900 

หกั:ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (813,215) (355,265) (436,300) (343,800) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,951,172 2,240,647 2,705,410 2,120,100 

 บริษัทฯ 

ก)  ในปี 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึงในวงเงิน 3,438 ลา้นบาท มี

กาํหนดระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกอตัรา

คงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไข

ท่ีระบุในสญัญา เงินกูย้มืดงักล่าวระบุเง่ือนไขใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถนาํทรัพยสิ์น

ของบริษทัฯและบริษทัย่อยไปคํ้าประกนัใดๆ และระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ี

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม และบริษทัฯไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับ

เงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 39.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 2,120.1 ลา้นบาท (2553: 2,463.9 ลา้น

บาท) 

ข)  ในเดือนตุลาคม 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่ง

หน่ึงในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขในการใชสิ้นเช่ือสาํหรับวงเงินประเภทตัว๋เงิน และ

วงเงินกูย้ืม โดยวงเงินประเภทตัว๋เงินคิดดอกเบ้ียในอตัราและกาํหนดชาํระตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋

เงิน และวงเงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี

ตามท่ีระบุในสัญญาโดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาส

ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา และมีกาํหนดระยะเวลาเบิกวงเงินภายใน 1 ปีนบัจากวนัทาํสัญญา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าว  

ค)  ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 

1,000 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัรา

คงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นราย 

6 เดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและมีกาํหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายใน 1 ปีนบัจากวนัทาํ

สญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าว 
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ง)  ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 

3,000 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวก อตัรา

คงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นราย

ไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงิน

กูย้มืเป็นจาํนวน 1,021.6 ลา้นบาท 

  บริษัทย่อย 

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

ยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ เงินกูย้ืมดงักล่าว

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้

เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัโดยบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืดงักล่าว จาํนวน 3.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ

เทียบเท่า 113.8 ลา้นบาท (2553: 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 116.4 ลา้นบาท) 

ข)  ในปี 2551 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืม

เงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 20 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี

ต่อปี  โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืดงักล่าวจาํนวน 12.2 ลา้นบาท (2553: 

15.6 ลา้นบาท) 

ค)  ในเดือนเมษายน 2554 บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญา

เงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 3,594.8 ลา้นบาท เงินกูย้ืม

ดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีและมีกาํหนด

ระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสญัญา โดยวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย

คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็น

จาํนวน 3,594.8 ลา้นบาท 

ง)  ในปี 2551 บริษทัโรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัย่อย

แห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 11.9 ลา้นบาท 

เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและมีกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้และ

ดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา ในปี 2552 บริษทัย่อยดังกล่าวได้ทาํสัญญากู้ยืมระยะยาวกับ

สถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 410 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวต่อมาได้มีการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี และมี

กาํหนดระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2554 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินทั้งสองแห่งเป็นจาํนวน 315.8 

ลา้นบาท  
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 สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม  

25. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 1เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 364,871 165,129 10,816 753 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (29,843) (13,982) (837) (40) 

รวม 335,028 151,147 9,979 713 

หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (149,723) (76,619) (3,051) (631) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 185,305 74,528 6,928 82 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญา 

เช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า

การเงิน  169,207 195,664 364,871 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (19,484) (10,359) (29,843) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าการเงิน 149,723 185,305 335,028 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า

ระยะยาว 3,525 7,291 10,816 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (474) (363) (837) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่าระยะยาว 3,051 6,928 9,979 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพื่อจดัหา

เคร่ืองมือทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่า

เช่าเป็นรายเดือนรวม 32 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสญัญา  

26. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

เก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานโดยปรับกบั

กาํไรสะสมตน้ปี  

 

 

471,633 

 

 

132,629 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 304,133 - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  76,439 16,568 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 30,742 5,674 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (23,122) (6,355) 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั      

 คณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,147 - 

ยอดคงเหลือปลายปี 862,972 148,516 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 107.2 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 22.2 ลา้นบาท) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.7 - 5.0 4.7 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอายขุอง

พนกังาน) 3.0 - 7.5 6.0 
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27. ทุนเรือนหุ้น  

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 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 หุ้น         

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

เขา้ร่วมกิจการและการยื่นคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.1 และ 14.2 ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีบริษทัฯไดอ้อกและจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุน เป็นจาํนวน 4.1 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท ในราคาหุ้นละ 37.75 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 156 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั

ใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เฮลท ์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) ผลจากการออกหุน้ดงักล่าวและ

การแปลงสภาพหุน้กูส่้วนท่ีเหลือตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 36 ทาํใหทุ้นจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ

บริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 1,545,458,883 บาท (หุ้นสามญั 1,545,458,883 หุ้น มูลค่า

หุน้ละ 1 บาท)  

28. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

1 เมษายน 2553 850 0.70 

เงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 

2553 * 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2553 990 0.80 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2553  1,840 1.50 

*  บริษทัฯไดรั้บแจง้จาก บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั วา่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล

เป็นจาํนวนประมาณ 6.9 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัฯ จึงบนัทึกเงินปันผลคา้งจ่ายจาํนวน 990 ลา้นบาท ในงบการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวในเดือนมกราคม 2554 
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29. สํารองตามกฎหมาย 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใช้จ่ายท่ีสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดแ้ก่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 8,587.7 5,499.7 1,786.0 1,529.6 

ค่าแพทย ์ 7,053.2 4,423.8 1,325.4 1,199.3 

ตน้ทุนยาและเวชภณัฑ ์ 5,164.7 3,083.1 953.3 814.9 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,707.5 2,149.7 701.6 716.6 

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 473.1 367.3 198.0 154.2 

ค่าเช่าจ่าย 376.8 251.8 40.1 28.4 

31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

จ่ายสมทบให้ในอตัราท่ีตกลงร่วมกันโดยเป็นอตัราร้อยละของเงินเดือนปัจจุบนั กองทุนสํารอง      

เล้ียงชีพบริหารโดยสถาบนัการเงินหลายแห่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตาม

ระเบียบของกองทุน 

 ในระหว่างปีบริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯเป็นจาํนวนเงิน 122.9 ลา้นบาท 

(2553: 86.7 ลา้นบาท) และเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 27.3 ลา้นบาท (2553: 24.1 ลา้นบาท) 
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32. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

บริษทัฯไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปี 2553 จากการออกหุ้นกูแ้ปลง

สภาพ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 36) เน่ืองจากการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นโดยสมมติว่ามีการแปลง

สภาพหุน้กูท้ ั้งหมดเป็นหุน้สามญัแสดงกาํไรต่อหุน้ท่ีไม่ปรับลดลง 

33. สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปีนบัตั้งแต่

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2567 กาํหนดชาํระค่าเช่าสําหรับ 17 เดือนแรก ใน

อตัราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สาํหรับ 3 ปีสุดทา้ย มีอตัรา

ค่าเช่าเดือนละ 560,000 บาท  

บริษัทฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล มีกําหนด

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 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นลานจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 7 ปี นบัตั้งแต่

วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ัง

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

ตน้ไป ชาํระค่าเช่าในอตัราเดือนละ 175,000 บาท 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 5 มกราคม 

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

เดือนละ 100,000 บาท 

  บริษทัฯไดท้าํสัญญาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุว่าบริษทัฯ

ตอ้งยกกรรมสิทธิในอาคารให้หน่วยงานราชการ เม่ือหน่วยงานราชการไดท้าํการตรวจรับอาคารขา้งตน้

เรียบร้อยแลว้ ในปี 2549 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการโดยมี

กาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายปี โดย 5 ปี

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

ค่าเช่าปีละ 990,943 บาท  
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บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2554 

ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2584 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยไม่มีค่าเช่าในระยะเวลา 3 เดือนแรก 

และเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท และเพิ่มค่าเช่าทุก 3 

ปีในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

บริษัทฯทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีและให้บริการทางการแพทย์กับบริษัทแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นสถานท่ี

ประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรมกาํหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2554 และ

ส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 โดยตกลงชาํระค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอด

รายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหกัค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่า

ตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

 บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

 บริษทัย่อยทาํสัญญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกับบริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาลงวนัท่ี 10 กันยายน 2546 

กาํหนดระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.1 ลา้นบาท และ

บริษทัย่อยตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหน้าแลว้เป็นจาํนวน 38.8 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ค่าเช่า      

ส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็นรายเดือน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัเดียวกนัในการ

ใหบ้ริการในอาคารจอดรถดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.4 ลา้นบาท 

บริษทัย่อยทาํสัญญาให้บริการทางการแพทยก์บับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการ

ให้บริการคลินิกเวชกรรมกาํหนดระยะเวลา  5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 โดยตกลงชาํระ

ค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหัก

ค่าใชจ่้ายใดๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

 บริษัท บีเอน็เอช เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จํากดั 

 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึง เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง

โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุญัญาได ้ 

บริษัท เปาโลเมดิค จํากดั 

บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงจะหมดสัญญาในเดือนมกราคม 2580 โดย

กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษัท โรงพญาบาลพญาไท 1 จํากดั 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดเวลา 3 ปี ส้ินสุดปี 2556 โดย

บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีเป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสัญญา       

-  สัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน               

(รวมสัญญาเช่าระยะยาวใน

หมายเหตุ 33) 101 183 471 18 39 137 

-  สัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน

และบริการอ่ืน 249 97 - 50 3 - 

-  สัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบาํรุง

เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 367 116 - 90 - - 

-  สัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่ง

อาคาร 562 - - 50 - - 

-  สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน - 60 44 - - - 

รวม 1,279 456 515 208 42 137 

 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา 94 7 

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 95 18 

รวม 189 25 

35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลและ

บริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้ น รายได้ กาํไร และ

สินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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36. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอน

ในปี 2554 โดยในปี 2549 บริษทัฯได้ขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ (ยกเวน้

ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นจาํนวน 124,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดย

มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี หุ้นกูน้ี้มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯในราคา

แปลงสภาพท่ีกาํหนดไวค้ร้ังแรกในราคาหุ้นละ 36.30 บาทต่อหุ้นและต่อมาไดเ้ปล่ียนแปลงราคา

แปลงสภาพเป็นราคาหุน้ละ 32.67 บาทต่อหุน้ บริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนด

ไดใ้นราคาไถ่ถอนซ่ึงคาํนวณตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามหรือขอ้จาํกดับางประการตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนการ

เสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีหุ้นกูแ้ปลงสภาพคงเหลือจาํนวน 50 

หน่วย ซ่ึงคิดเป็นเงินจาํนวน 2.14 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน

ดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัทั้งจาํนวน  

37. หุ้นกู้ 

 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้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 หุ้นกู ้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.84 ต่อปี โดยมี

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหุ้นกู ้อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท ใน     

ไตรมาส 1 ปี 2554 

 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2552 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั 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 หุ้นกู ้

อายุ 7 ปี มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก              

6 เดือน จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุ้นกูด้งักล่าวน้ีจาํนวน 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 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 1,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 

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

 หุน้กูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล 

การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  
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38.   สิทธิและประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสริมของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2302(2)/2553 ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.7 สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บไดแ้ก่: 

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

-   ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนด

ระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล                

ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างนั้นไปหัก

ออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมี

กาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัท่ีพน้กาํหนด โดยจะเลือกหักจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง

หรือหลายปีกไ็ด ้

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั 

บริษัท วัฒนเวช จํากัดได้รับสิทธิพิ เศษทางด้านภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1686(2)/2547 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547 โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

สถานพยาบาล ประเภท 7.11 สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บไดแ้ก่ 

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

-   ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนด

ระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล                

ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างนั้นไปหัก

ออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมี

กาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัท่ีพน้กาํหนด โดยจะเลือกหักจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง

หรือหลายปีกไ็ด ้
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- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั 

   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสริมฯเลขท่ี 1719(2)/2547 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2547 โดยไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.11 สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บไดแ้ก่  

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

-   ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนด

ระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล                

ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างนั้นไปหัก

ออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมี

กาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัท่ีพน้กาํหนด โดยจะเลือกหักจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง

หรือหลายปีกไ็ด ้

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี (อาํนวยเภสชั) จาํกดั 

   บริษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อาํนวยเภสัช) จาํกดั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติั

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสริมฯเลขท่ี 1913(2)/2554 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 โดยไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยาและ/หรือสารออกฤทธ์ิสาํคญัในยา ประเภท 6.5 สิทธิประโยชน์

สาํคญัท่ีไดรั้บไดแ้ก่  

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

-   ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนด

ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
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กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล                

ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างนั้นไปหัก

ออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมี

กาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัท่ีพน้กาํหนด โดยจะเลือกหักจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง

หรือหลายปีกไ็ด ้

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

     ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

รายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2554 และ 2553 จาํแนกตามรายไดส่้วนไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนและส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนแสดงไวด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน 

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดค่้า

รักษาพยาบาล 951,872 724,544 34,272,594 22,788,085 35,224,466 23,512,629 

รายไดอ่ื้น - - 2,146,872 538,586 2,146,872 538,586  

รวมรายได ้ 951,872 724,544  36,419,466 23,326,671  37,371,338 24,051,215  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน 

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม        

การลงทุน รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดค่้า

รักษาพยาบาล 190,257 5,932 8,068,582 7,213,783 8,258,839 7,219,715 

รายไดอ่ื้น - - 2,501,067 1,300,783 2,501,067 1,300,783 

รวมรายได ้ 190,257 5,932 10,569,649 8,514,566 10,759,906 8,520,498 

39. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย สินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินตามท่ีระบุในหมายเหตุ 6.17 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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39.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเป็นปกติจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศในตลาด และมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือจากการท่ีคู่สัญญาจะไม่ปฏิบติัตาม

สญัญา บริษทัยอ่ยไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ส่วนบริษทัฯใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินใน

การบริหารความเส่ียงดงักล่าว เม่ือพิจารณาว่าเหมาะสม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบ

ธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อการคา้หรือการเกง็กาํไร 

39.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และหุ้นกู ้ อย่างไรก็ตาม 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนัและบริษทัฯจะพิจารณาเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืเพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวตามความเหมาะสม 

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 24, 36 และ 37 ตามลาํดบั 

สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ีย  

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2551 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํบวก

อตัราคงท่ี ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ของยอดคงเหลือเงินกูย้มืระยะยาว 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย (หน้ีสิน) (20.5) (75.4) (20.5) (75.4) 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงิน

เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา   

 

ภายใน          
1 ปี 1-5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ดอกเบ้ีย
ปรับข้ึน
ลงตาม     
ราคา
ตลาด 

ไม่มี                 
อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 510 - - 3,204 162 3,876 
- เงินลงทุนชัว่คราว 418 - - - 46 464 
- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - 3,377 3,377 
- เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน - 50 - - - 50 
- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 - - 13 - 25 

- เงินลงทุน - - - - 7,865 7,865 

 940 50 - 3,217 11,450 15,657 

หนีสิ้นทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
  จากสถาบนัการเงิน - - - 231 - 231 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 3,391 3,391 
- เงินกูย้มืระยะยาว 4 9 - 7,751 - 7,764 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 150 185 - - - 335 

- หุน้กู ้ - 8,461 - - - 8,461 

 154 8,655 - 7,982 3,391 20,182 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา   

 

ภายใน          
1 ปี 1-5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ดอกเบ้ีย
ปรับข้ึน
ลงตาม     
ราคา
ตลาด 

ไม่มี                 
อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,517 3 1,520 
- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - 829 829 
- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 170 - - 137 - 307 
- เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 - - 1,606 - 1,666 

- เงินลงทุน - - - - 30,537 30,537 

 230 - -   3,260 31,369 34,859 

หนีสิ้นทางการเงิน       
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,628 - 1,628 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 943 943 
- เงินกูย้มืระยะยาว - - - 3,142 - 3,142 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3 7 - - - 10 

- หุน้กู ้ - 8,461 - - - 8,461 

 3 8,468 - 4,770 943 14,184 
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39.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ืออุปกรณ์

การแพทยเ์ป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึง

ส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  

   สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ

ดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

31 ธนัวาคม 2554 เหรียญสหรัฐอเมริกา 482,588 30.75 - 31.63 

 ยโูร 3,465 41.52 

31 ธนัวาคม 2553 - - - 

39.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม ตัว๋แลกเงิน

และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการพิจารณากาํหนดวงเงินสินเช่ือท่ีจะใหก้บัลูกคา้

หรือคู่สญัญา และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สญัญาอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว   

 การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ี

หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการ

ให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินให้กูย้ืม และลูกหน้ีอ่ืน ท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

39.5 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ียปรับ

ข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทั

ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ

หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้

อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ

เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร

วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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40.  การบริหารจัดการทุน  

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง

ทุนเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั             

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.8:1.0 (2553: 1.0:1.0) 

และ เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.6:1.0 (2553: 1.5:1.0) 

41. คดีความ 

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

ร้อยละ 0.0017 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2554 ไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลโดย

กล่าวหาว่าบริษทัไดด้าํเนินการประชุมสามญัประจาํปี 2554 โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและฝ่าฝืน

ขอ้บงัคบัเน่ืองจากเปล่ียนวิธีการลงคะแนน จึงร้องขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2554 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯไดศึ้กษาขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนดาํเนินการจดั

ประชุมทั้งหมดของบริษทัฯ มีความเห็นว่าบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบปฏิบติั

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีบริษทัจดทะเบียนถือปฏิบติัเป็นการทัว่ไป และไดด้าํเนินการ

ประชุมโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยคาํนึงถึงสิทธิอนัพึงมีตามกฎหมายของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นสาํคญั 

ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหว่างขั้นตอนดาํเนินการทางคดีความ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงต่อมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังดงักล่าว 

42. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการจดัประเภทรายการใน

งบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 และผลจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบั

ปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 5 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชี

บางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดั

ประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้  
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 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีอ่ืน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วน

ของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไวด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบกาํไรขาดทุน (เฉพาะรายการท่ีจดัประเภทใหม่)                                                        

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ตามท่ีเคย 

รายงานไว ้

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ตามท่ีเคย 

รายงานไว ้

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล  

   และตน้ทุนขาย 15,350,058 13,661,968 4,760,074 4,173,208 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,256,969 4,744,953 2,106,195 1,926,074 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย - 2,149,708 - 716,589 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - 50,398 - 50,398 

43. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 การยืน่คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษัท ประสิทธ์ิพฒันา จํากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯไดย้ื่นคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัย่อยออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 

30 พฤศจิกายน 2554  

44. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555   


	บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จำกัด (มหาชน)
	บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
	บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จำกัด
	ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม่
	ค่าเผื่อการด้อยค่า

	เงินกู้ยืมระยะยาว
	หัก:ส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

