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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย 
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
เลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเปิดเผยหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2554 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ
การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
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2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วน
งานดาํเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาปฏิบติั 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน  

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
30 กนัยายน  

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,690 2,913 11,890 7,724 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 3,781,489 3,192,485 720,818 746,315 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,369 13,791 63,226 33,694 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 192,073 167,923 33,581 41,557 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน-สุทธิ 3,997,620 3,377,112 829,515 829,290 

4. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 แยกตามอายุหน้ีท่ี
คา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน  
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ไม่เกิน 3 เดือน 1,943 2,400 11,808 7,538 
3 ถึง 6 เดือน 728 144 65 180 
6 ถึง 12 เดือน 15 369 13 6 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4 - 4 - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,690 2,913 11,890 7,724 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน  
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ไม่เกิน 3 เดือน 3,276,211 2,613,130 577,818 526,491 
3 ถึง 6 เดือน 382,528 400,660 113,608 121,141 
6 ถึง 12 เดือน 200,384 245,702 72,201 131,735 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 233,194 233,893 91,682 101,585 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,092,317 3,493,385 855,309 880,952 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (310,828) (300,900) (134,491) (134,637) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -
สุทธิ 3,781,489 3,192,485 720,818 746,315 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 3,784,179 3,195,398 732,708 754,039 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
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 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
     
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 2.3 0.7 1.2 0.1 
เงินปันผลรับ  - - 104.6 27.5 
รายไดอ่ื้น 5.8 0.1 - - 
ตน้ทุนบริการ 33.7 34.1 18.0 20.7 
     
บริษัทย่อย                                 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 17.6 15.1 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 80.1 60.7 
ดอกเบ้ียรับ - - 68.4 11.1 
เงินปันผลรับ  - - - 11.5 
รายไดอ่ื้น - - 10.1 3.7 
ตน้ทุนบริการ - - 121.0 105.0 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 48.1 53.5 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 31.3 24.3 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 18.8 8.6 
จาํหน่ายยานพาหนะ - - - 1.2 
     
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 1.1 0.7 0.2 0.3 
เงินปันผลรับ - 3.6 - 3.6 
รายไดอ่ื้น 3.7 - - - 
ตน้ทุนบริการ 0.8 3.0 0.2 2.7 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.6 5.2 - 2.4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 7.0 1.1 3.7 0.1 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 6) - - 240.7 61.8 
รายไดอ่ื้น 19.6 12.2 0.1 0.2 
ตน้ทุนบริการ 95.4 99.2 52.6 54.2 
เงินปันผลจ่าย 0.6 - 0.6 - 
     
บริษัทย่อย                                 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 40.2 30.9 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 209.8 175.1 
ดอกเบ้ียรับ - - 127.2 40.0 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 780.0 726.2 
รายไดอ่ื้น - - 30.0 28.5 
ตน้ทุนบริการ - - 341.6 331.3 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 152.5 155.7 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 106.3 52.6 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 44.7 21.2 
จาํหน่ายยานพาหนะ - - - 1.2 
     
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 2.4 3.7 0.4 1.2 
เงินปันผลรับ - 10.8 - 10.8 
รายไดอ่ื้น 10.7 4.6 0.1 - 
ตน้ทุนบริการ 2.2 10.6 1.1 9.6 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6.1 6.0 0.5 2.5 
เงินปันผลจ่าย 134.2 - 134.2 - 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน   

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
30 กนัยายน   

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 3)      
บริษทัร่วม 21,435 9,378 419 - 
บริษทัยอ่ย - - 74,602 40,311 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,624 7,326 95 1,107 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 24,059 16,704 75,116 41,418 
     
สิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                                    

(รวมอยูใ่นสิทธิการเช่า)     
บริษทัร่วม 263,064 272,672 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80,325 85,708 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 343,389 358,380 - - 
     
เงนิมดัจํา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                                  

(รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัร่วม 2,700 2,700 2,700 2,700 
บริษทัยอ่ย - - 122 122 

รวมเงินมดัจํา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,700 2,700 2,822 2,822 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 10)     
บริษทัร่วม 78,163 102,592 53,877 73,782 
บริษทัยอ่ย - - 116,394 101,175 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,675 6,484 880 725 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 82,838 109,076 171,151 175,682 
     
เงนิมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัยอ่ย - - 2,460 2,399 

รวมเงินมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 2,460 2,399 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั และเงินกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2555 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม

2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
30 กนัยายน  

2555 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 307,097 249,670 (463,822) 92,945 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 307,097 249,670 (463,822) 92,945 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 1,665,538 4,173,847 (355,391) 5,483,994 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 1,665,538 4,173,847 (355,391) 5,483,994 

     
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 1,627,946 3,027,856 (1,627,946) 3,027,856 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 1,627,946 3,027,856 (1,627,946) 3,027,856 

 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี  กบับริษทัยอ่ยหลายแห่งโดย
คิดดอกเบ้ียสาํหรับเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํบวกอตัราคงท่ี
ต่อปี MLR ลบอตัราดอกเบ้ียคงท่ี LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุใน
สญัญา ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
จาํนวนเงินคงเหลือรวม 5,576.9 ลา้นบาท  

สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดใ้หบ้ริการรับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ย ซ่ึงไดก้าํหนดค่าจา้งบริหารงานเป็น
อตัราร้อยละของรายไดค่้ารักษาพยาบาลสุทธิ 
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 บริษทัยอ่ย 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงมีระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2565 โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจากสดัส่วนผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ีระบุไว้
ในสญัญา 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบักลุ่มบริษทัย่อยของบริษทันั้นจาํนวน 4 
บริษทัและกบับริษทัยอ่ยอ่ืนอีก 4 บริษทั เป็นระยะเวลา 1 - 2.5 ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยคิด
ค่าจา้งบริหารงานในอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาและชาํระค่าจา้งบริหารงานเป็นรายเดือน 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบักลุ่มบริษทัย่อยจาํนวน 3 บริษทัเป็น
ระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้ก โดยคิดค่าจา้งบริหารงานในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา
และชาํระค่าจา้งบริหารงานเป็นรายเดือน 

 สัญญาเช่าระยะยาว 

 บริษทัฯ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัฯเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อ
ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษทัย่อยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุใน
สญัญา ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต่้อสญัญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

  บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเพื่อปลูกสร้างอาคาร ซ่ึงมีระยะเวลา
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
นอกจากน้ีบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงนั้นได้ทาํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัย่อย เพื่อใช้ดาํเนินงานของ
โรงพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2557 โดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตอ้งชาํระค่าเช่า
เป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการและบริหารงานกบับริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย
บริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งชาํระค่าบริการและบริหารงานเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้น
สญัญา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาว่าจา้งบริหารงานสารสนเทศกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดต้อ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาให้บริการด้านอาหารและการซ่อมบาํรุงกับบริษทัฯและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุใน
สญัญา 
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สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

บริษทัร่วม 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2550 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหบ้ริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศกบับริษทัฯเป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนัเร่ิมให้บริการและสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้ก โดยสัญญาดงักล่าวได้
กาํหนดอตัราค่าบริการขั้นตํ่า ซ่ึงบริษทัร่วมจะไดรั้บจากบริษทัฯเป็นรายเดือน บริษทัฯไดต่้อสัญญา โดยมี
ระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 3.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ
เงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 3.9 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัร่วม
แห่งหน่ึง 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15.9 13.0 15.9 13.0 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.1 0.1 0.1 0.1 

รวม 16.0 13.1 16.0 13.1 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 67.9 46.7 67.9 46.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.4 0.4 0.4 0.4 
รวม 68.3 47.1 68.3 47.1 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละ          
ของการถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วธิีส่วนไดเ้สีย วธิีราคาทุน 

   

30 
กนัยายน 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

30  
กนัยายน 

2555 

31           
ธนัวาคม

2554 
30 กนัยายน 

2555 

31    
ธนัวาคม 

2554 
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ         
บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 156,705 144,140 52,500 52,500 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการโทรทศันแ์ละวทิย ุ 5 ลา้นบาท 30.00 30.00 1,069 1,069 1,500 1,500 
S.R. Property Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 2,022 1,837 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 1,699 1,529 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 3,388 2,947 88 88 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการ 100 ลา้นบาท 49.00 49.00 34,413 38,134 50,859 50,859 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 2,840,155 2,329,480 1,459,800 1,459,800 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 20.01 20.01 102,489 107,865 101,072 101,072 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 15.26, 
ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.83 (2554: ร้อยละ 9.71)) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 25.09 24.97 185,430 180,101 69,952 69,952 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 730 ลา้นบาท 23.88 - 9,444,739 - 7,452,961 - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุน้โดยบริษทัฯ     12,772,109 2,807,102 9,188,934 1,735,973 
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 7,800 8,119   
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจดัการ 0.15 ลา้นเหรียญ 

สหรัฐอาหรับดีแรห์ม 
30.00 30.00 393 

 
393 

 
  

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     8,193 8,512   
รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงนิรวม    12,780,302 2,815,614 
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 บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 บริษทัฯไดรั้บรู้กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั อุดรพฒันา (1994) 
จาํกดั ในส่วนท่ีบริษทัฯถือไวอ้ยูเ่ดิมให้เป็นมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนรวม จากการเปล่ียนสถานะ
เป็นบริษทัร่วม เป็นจาํนวน 39 ลา้นบาท ภายใตห้ัวขอ้ “กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน” 
และบริษทัฯไดโ้อนกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 12.3 ลา้นบาท 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 

 ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั 
(มหาชน) เป็นจาํนวนรวม 44.2 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 2,234.9 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 
6.06 ทาํให้บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวทั้งส้ินเป็นร้อยละ 20.28 และเปล่ียน
สถานะเป็นบริษทัร่วม บริษทัฯไดรั้บรู้กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทัฯถือไวอ้ยู่
เดิมให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 1,795.0 ลา้นบาท ภายใตห้ัวขอ้ “กาํไรจาก
การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน” และไดโ้อนกลบัรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเน่ืองจากโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมจาํนวน 1,372.3 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั 
(มหาชน) เป็นจาํนวนรวม 26.3 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 1,762.2 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการ
ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 23.88 
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รายละเอียดของส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วมระหว่างงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 18,864 18,984 6,300 5,250 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 237 248 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 214 226 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  524 504 - - 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั (3,721) (926) - - 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  416,351 261,755 27,531 55,061 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน)  629 (501) 6,004 1,501 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั 5,328 - - 600 
บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน)  401,187 - 200,828 - 
บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย     
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,321 3,046 - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

รวม 842,934 283,336 240,663 62,412 
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่งซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 จาํนวนประมาณ 818 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2554:  สอง
แห่งจาํนวน 261 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 97.1 (30 กนัยายน 2554: ร้อยละ 92.2) ของส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม
ทั้งหมด คาํนวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น  
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละ            
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (วธิีราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวดเกา้
เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

   

30         
กนัยายน 

2555 

31  
ธนัวาคม

2554 

30           
กนัยายน 

2555 

31   
ธนัวาคม 

2554 

30            
กนัยายน       

2555 

30            
กนัยายน       

2554 
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 239,409 241,324 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.79 98.78 574,458 574,373 59,274 34,573 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.68 99.68 610,153 610,153 124,606 79,739 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,655 602,655 53,619 67,021 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.27 97.22 708,966 708,196 136,102 - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 - 80,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 33,750 45,000 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 14,963 19,951 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.69 99.69 450,643 450,643 35,890 89,725 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 90.36 89.73 923,936 917,286 - - 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 - 33,311 
บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 7,600 4,750 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 338,323 338,323 - - 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd โรงพยาบาล 26,000 ลา้นเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละ 
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (วธิีราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวดเกา้
เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

   

30         
กนัยายน 

2555 

31  
ธนัวาคม

2554 

30           
กนัยายน 

2555 

31   
ธนัวาคม 

2554 

30           
กนัยายน 

2555 

30            
กนัยายน     

2554 
บริษทั เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ จาํกดั การลงทุน 35 ลา้นบาท 100.00 100.00 35,000 35,000 - - 
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 63,296 18,400 
บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จี้ 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 เทรนนิ่ง จาํกดั บริการจดัฝึกอบรม 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษทั ประสิทธิ์พฒันา จาํกดั (มหาชน) การลงทุน 2,341 ลา้นบาท 98.25 97.14 9,228,691 9,109,950 - - 
บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 100.00 100.00 2,922,872 2,922,872 - - 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 92.36 88.73 1,721,496 1,675,754 7,453 7,453 
บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 84.78 80.72 933,232 904,818 4,036 4,931 
บริษทั ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,135 887,135 - - 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวติ  15 ลา้นบาท 100.00 100.00 15,200 4,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 100.00 - 250,000 - - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 100.00 - 499,930 - - - 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     24,906,852 23,945,320 779,998 726,178 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (20,000) (20,000)   
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     24,886,852 23,925,320   
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถืออยู่เดิม 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั  

ในปี 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั เป็นจาํนวน
เงิน 0.1 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 98.79 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  

ในปี 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั เป็นจาํนวน
เงิน 0.8 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 97.27 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั  

ในปี 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั เป็นจาํนวน
เงิน 6.7 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 90.36 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 บริษทัฯไดรั้บรู้กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา 
จาํกดั (มหาชน) ในส่วนท่ีบริษทัฯถือไวอ้ยู่เดิมให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุนรวม จากการ
เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวน 440 ลา้นบาท ภายใตห้วัขอ้ “กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุน” 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯไดย้ื่นคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยออกจากการเป็นหลักทรัพย ์                   
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลารับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 ถึง
วนัท่ี 12 เมษายน 2555 บริษทัฯไดรั้บซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 112.4 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ 
มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 98.19 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) เป็น
จาํนวนเงิน 6.3 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 
98.25 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั  

ในปี 2555 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 
0.7 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 99.15 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั  

ในปี 2555 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 
2.4 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 98.20 
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บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน)  

ในปี 2555 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน)  
เป็นจาํนวนเงิน 28.4 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 66.09 

บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั  

 ในปี 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 45.7 
ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 92.36 

บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั  

 ในปี 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 28.4 ลา้น
บาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 84.78 

 บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวิต จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 3/2555 ของบริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้
ประกนัชีวิต จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 4 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 20 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,600,000 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท และเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 70 เป็น
จาํนวนเงิน 11.2 ลา้นบาท บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือ
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีทุน
จดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท บริษทัฯถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวดาํเนินการ
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีทุนท่ีเรียกชาํระค่าหุน้แลว้เป็นจาํนวนเงิน 
250 ลา้นบาท 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั 

         ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั ในอตัราส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 100 เป็นจาํนวนเงิน 499.9 ลา้นบาท เพื่อดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจงัหวดัอุดรธานี  
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8. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

     
งบการเงินรวม                

และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนชาํระแลว้    

(ลา้นบาท) 
อตัราร้อยละ   
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด       
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่  

    
30 กนัยายน    

2555 
31 ธนัวาคม  

2554 
30 กนัยายน    

2555 
30 กนัยายน    

2554 
เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ        
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน       
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 415,367 - 1,770 1,770 2 1 
บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 88 63 
บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 730 14.22 - 3,455,835 - 87,281 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,995 1.50 269,829 - 4,541 - 
    271,949 3,457,955 4,631 87,345 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 
     หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    21,448 1,372,094 - - 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน - สุทธิ    293,397 4,830,049 4,631 87,345 

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 1,200 1.20 36,000 36,000 - 10,830 
บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ยเครื่องเอกซ์เรย ์ 100 4.52 4,520 4,520 245 245 

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     40,520 40,520 245 11,075 
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(หน่วย: พนับาท) 

     
งบการเงินรวม                

และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนชาํระแลว้    

(ลา้นบาท) 
อตัราร้อยละ   
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด       
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่  

    
30 กนัยายน    

2555 
31 ธนัวาคม  

2554 
30 กนัยายน    

2555 
30 กนัยายน    

2554 
เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเที่ยว 100 2.12 531 531 - - 
บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จาํกดั การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 200 140 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 300 10.00 - - - 600 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     5,531 5,531 200 740 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ    339,448 4,876,100 5,076 99,160 

        
เงนิลงทุนโดยบริษัทย่อย        
เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 50 48 
บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั สถานศึกษา 150 33.33 107,192 107,192 - 1,000 
บริษทั ภเูกต็ อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จาํกดั โรงพยาบาล 195 6.15 29,552 29,552 1,800 1,200 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 300 10.00 - - - 600 
บริษทั เอเชีย แล๊บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป 5 8.00 400 400 - 20 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     137,434 137,434 1,850 2,868 
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(หน่วย: พนับาท) 

     
งบการเงินรวม                

และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนชาํระแลว้    

(ลา้นบาท) 
อตัราร้อยละ   
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด       
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่  

    
30 กนัยายน    

2555 
31 ธนัวาคม  

2554 
30 กนัยายน    

2555 
30 กนัยายน    

2554 
เงนิลงทุนในหุ้นสามญั (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ)        
บริษัทย่อย        
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 4 (ถนนเพชรบุรี) จาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 328 89.79 - - - - 
บริษทั คลาส-ว ีจาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 250 89.66 - - - - 
บริษทั ภเูกต็พาราไดซ์ จาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 409 72.26 - - - - 
บริษทั สมุนไพรพญาไท จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 196 63.64 42,889 42,889 - - 
        
บริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั โรงพยาบาลภเูกต็ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 358 19.08 - - - - 
    42,889 42,889 - - 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (7,000) (7,000) - - 
เงนิลงทุนในหุ้นสามญั (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ) - สุทธิ    35,889 35,889 - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิรวม    512,771 5,049,423 6,926 102,028 
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 บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัในบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 
เป็นจาํนวนรวม 30 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 269.83 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 1.50 

 บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ไดจ้ดัประเภท
เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว 

เงินลงทุนในหุน้สามญัท่ีหยดุดาํเนินกิจการ-บริษทัยอ่ย 

 บริษทัย่อยมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีสถานะหยุดดาํเนินกิจการแต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 29,430,071 4,978,104 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,310,644 1,098,481 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

ณ วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (49,959) (19,816) 
โอนออกระหวา่งงวด (4,819) (2,684) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,086,564) (483,770) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (23,093) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 31,576,280 5,570,315 
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม    
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม    
2554 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 73,397 90,181 117,377 128,811 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,034,323 2,266,225 312,738 454,895 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,441 18,895 53,774 46,871 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 726,537 731,504 263,495 257,719 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 365,747 284,386 70,093 54,456 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,209,445 3,391,191 817,477 942,752 

11. เงินกู้ยมื 

11.1    เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 231,170 - 
กูเ้พิ่ม 8,453,047 8,450,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (7,854,844) (7,650,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,036) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 828,337 800,000 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีระบุใน
สญัญา และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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11.2  เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี       
30 กนัยายน 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 7,764,387 3,141,710 
กูเ้พิ่ม 6,617,778 6,617,778 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (4,666,123) (437,106) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,007) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 9,713,035 9,322,382 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (931,277) (861,851) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,781,758 8,460,531 

ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 586 
ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี
ตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,766 
ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี
ตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาสตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูย้มืเพิ่มเติมจาํนวน 1,766 ลา้นบาท จากสัญญากูย้มืเงินกบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 3,000 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย       
เงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็น           
รายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

          ในเดือนกรกฎาคม  2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 
2,500 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี และกาํหนดชาํระเงินตน้เม่ือสญัญาครบกาํหนด 5 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 เงินกูย้มืมีขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 34

12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน  

2555 
31 ธนัวาคม    

2554 
30 กนัยายน  

2555 
31 ธนัวาคม    

2554 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 245,087 364,870 13,506 10,816 
หกั: ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอตดับญัชี (15,268) (29,843) (832) (837) 
รวม 229,819 335,027 12,674 9,979 
หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (126,439) (149,722) (4,847) (3,051) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 103,380 185,305 7,827 6,928 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญา
เช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญา 
   เช่าการเงิน  136,994 108,093 245,087 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอตดับญัชี                                (10,555) (4,713) (15,268) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่าการเงิน 126,439 103,380 229,819 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญา 
   เช่าการเงิน 5,336 8,170 13,506 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอตดับญัชี                                (489) (343) (832) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่าการเงิน 4,847 7,827 12,674 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพ่ือจดัหา
เคร่ืองมือทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่า
เช่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิ
ขอซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  
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13. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละตดัจาํหน่ายสําหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 8,461,263 
ออกหุน้กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 600,000 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (771) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 2,500 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 9,062,992 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,999,723) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,063,269 

 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 5,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
5,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ หุน้กู ้อาย ุ3 ปี มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
4.11 ต่อปี และ หุ้นกู ้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.84 ต่อปี โดยมี
กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหุ้นกู ้ อาย ุ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 และหุน้กู ้
อาย ุ7 ปี มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 
เดือน  จนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุน้กูด้งักล่าวน้ีจาํนวน 30,000 หน่วย เป็น
จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 2,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
2,500 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
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 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ
และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 1,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า
ทั้งส้ิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.78 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 
เดือน 

      ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 600,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
600 ลา้นบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่าย
ปันผล การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

14. ทุนจดทะเบียน 

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดอ้นุมติัการลดทุน             
จดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 7,932,525 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,553,391,408 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,545,458,883 บาท และมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 154,545,888 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทุนจาํนวน 154,545,888 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนใหม่จะเป็นจาํนวน 
1,700,004,771 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,700,004,771 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2555 

15. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

20 เมษายน 2555 1,700 1.10 

รวมเงินปันผลในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 1,700 1.10 

บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2555 
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16. สัญญาเช่าระยะยาว 

 บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปีนบัตั้งแต่
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2567 กาํหนดชาํระค่าเช่าสาํหรับ 17 เดือนแรก ใน
อตัราเดือนละ 200,000 บาทและเพ่ิมอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สาํหรับ 3 ปีสุดทา้ย มี
อตัราค่าเช่าเดือนละ 560,000 บาท  

 บริษัทฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล 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 ต่อมาบริษทัฯไดต่้อสัญญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุด
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 และกาํหนดค่าเช่าใหม่ในอัตราเดือนละ 205,000 บาท ระหว่างวนัท่ี 1 
กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 และ 235,000 บาท ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2561 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 5 มกราคม 2549 
ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2570 เป็นตน้ไป ชาํระค่าเช่าในอตัราเดือนละ 
100,000 บาท 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุว่าบริษทัฯ
ตอ้งยกกรรมสิทธิในอาคารให้หน่วยงานราชการ เม่ือหน่วยงานราชการไดท้าํการตรวจรับอาคาร
ขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ ในปี 2549 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงาน
ราชการโดยมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่า
เป็นรายปี โดย 5 ปีแรกจ่ายค่าเช่าในอตัราปีละ 492,676 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก ๆ 5 ปี และ
สาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าปีละ 990,943 บาท  

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 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 
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บริษัทฯทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีและให้บริการทางการแพทย์กับบริษัทแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรมกาํหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2554 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 โดยตกลงชาํระค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอด
รายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหกัค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่า
ตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 
กาํหนดระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.11 ลา้นบาท 
และบริษทัยอ่ยตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหนา้แลว้เป็นจาํนวน 38.78 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดค่า
เช่า ส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็นรายเดือน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัเดียวกนัใน
การใหบ้ริการในอาคารจอดรถดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.41 ลา้นบาท 

บริษทัย่อยทาํสัญญาให้บริการทางการแพทยก์บับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการ
ให้บริการคลินิกเวชกรรมกาํหนดระยะเวลา  5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 โดยตกลงชาํระ
ค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหัก
ค่าใชจ่้ายใดๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึง เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุญัญาได ้ 

บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั 

บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงจะหมดสัญญาในเดือนมกราคม 2580 โดย
กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทั โรงพญาบาลพญาไท 1 จาํกดั 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดเวลา 3 ปี ส้ินสุดปี 2556 โดย
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีเป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ภาระผกูพนัตามสัญญา       
-  ตามสัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน       92 208 447 18 45 133 
-  ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน

และบริการอ่ืน 327 228 - 92 121 - 
-  ตามสัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อม

บาํรุงเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 212 66 - 23 - - 
-  ตามสัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่ง

อาคาร 769 7 - 400 - - 
-  ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน - 80 24 - - - 

รวม 1,400 589 471 533 166 133 

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 170 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: จาํนวน 25 ลา้นบาท)             
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและ
การปฏิบติัตามสญัญา 

18.     ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 คาํนวณข้ึนใน
อตัราร้อยละ 23 (2554: ร้อยละ 30) ของกาํไรสุทธิทางภาษี 

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลและ
บริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้ น รายได้ กาํไร และ
สินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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20. เคร่ืองมือทางการเงิน  

20.1 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ีย  

 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2551 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํบวกอตัราคงท่ีต่อปีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ของยอดคงเหลือเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2555 

31 ธนัวาคม    
2554 

30 กนัยายน  
2555 

31 ธนัวาคม    
2554 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย (หน้ีสิน) (14.2) (20.5) (14.2) (20.5) 

 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงิน
เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

20.2 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ
ดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
30 กนัยายน 2555 เหรียญสหรัฐอเมริกา 651,207 31.05-31.62 
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21. คดีความ 

21.1 คดีความปี 2555 

 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 ผูอ้า้งว่าเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จาํนวน 5 ราย (“ผูถื้อหุน้”) ไดย้ืน่คาํร้องต่อ
ศาล ขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2555 วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และให้บริษัทฯ จัดการประชุมวาระพิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระข้ึนใหม่ โดยกล่าวหาว่า การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
2555 ของบริษทัฯ เป็นการลงมติท่ีฝ่าฝืนต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อนัเป็นการไม่เป็นธรรม 
เอาเปรียบ และสร้างความเสียหายต่อผูถื้อหุน้     

 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯไดศึ้กษาขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนดาํเนินการจดัประชุมทั้งหมดของ
บริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเรียกประชุมและจดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
2555 เพื่อพิจารณาอนุมติัวาระต่างๆ รวมถึงวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระ โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเป็นการดาํเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
ทุกประการ ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดมี้มติในวาระต่างๆ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ซ่ึงมีบุคคลจาํนวน 7 ท่านไดรั้บการเสนอช่ือให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเป็นกรรมการแทนกรรมการ 5 ท่านท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้
มติอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีคณะกรรมการเสนอช่ือจาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดใน
ลาํดบัท่ี 1 ถึงลาํดบัท่ี 5 เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก และ
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 แลว้ โดยได้ดาํเนินการจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2555 ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนดาํเนินการทางคดีความ อย่างไรก็ตามฝ่าย
บริหารคาดวา่จะไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว  

 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีการเลิกจา้งไม่
เป็นธรรม โดยมีทุนทรัพยใ์นการฟ้องคดีเป็นจาํนวนเงิน  415 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดว้่าจา้งท่ี
ปรึกษาซ่ึงอดีตเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงไดเ้กษียณอายงุานไปแลว้ โดยไดท้าํสัญญาจา้งเป็นท่ีปรึกษา
แบบมีกาํหนดระยะเวลา ภายหลงัเม่ือสัญญาส้ินสุด บริษทัฯ ไม่ต่อสัญญาดงักล่าวออกไป ท่ีปรึกษา
ท่านดังกล่าวจึงไปฟ้องต่อศาล  โดยขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง   
บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าคดี
ยงัมีความไม่แน่นอนอยู่ ประกอบกบัฝ่ายบริหารมีความเช่ือว่าได้ปฏิบติัตามสัญญาและกฏหมาย
ถูกตอ้งแลว้ ประกอบกบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัเห็นว่าการเลิกจา้งดงักล่าว ไม่เป็นการเลิกจา้งท่ี
ไม่เป็นธรรม เน่ืองจากสญัญาจา้งระหวา่งบริษทัฯ และท่ีปรึกษาไดส้ิ้นสุดลงแลว้ตามสญัญา  และไม่มี
การต่อสญัญาจา้ง ดงันั้นการเลิกจา้งในคดีน้ีจึงชอบดว้ยกฎหมายทุกประการ 
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21.2 คดีความปี 2554 

 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 ผูอ้า้งว่าเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จาํนวน 5 ราย ไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลโดย
กล่าวหาว่าบริษทัฯไดด้าํเนินการประชุมสามญัประจาํปี 2554 โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบัเน่ืองจากเปล่ียนวิธีการลงคะแนน จึงร้องขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี 2554 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯไดศึ้กษาขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนดาํเนินการจดัประชุม
ทั้งหมดของบริษทัฯ มีความเห็นว่าบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบปฏิบติัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีบริษทัจดทะเบียนถือปฏิบติัเป็นการทัว่ไป และไดด้าํเนินการประชุม
โดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยคาํนึงถึงสิทธิอนัพึงมีตามกฎหมายของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นสาํคญั ทั้งน้ีเร่ือง
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งขั้นตอนดาํเนินการทางคดีความ อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังดงักล่าว 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13
พฤศจิกายน 2555 


