
 

 

 
                                            

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนรวม                              
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ ของบริษทั              
กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการ
นาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อ
กรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
วิชาติ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2556 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,580,440          3,589,576          3,875,733          1,920,559          1,567,094          1,520,307          

เงินลงทุนชัว่คราว 257,173             267,768             464,366             9                        10                      10                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5, 6 4,693,320          4,287,064          3,377,112          1,064,275          962,105             829,290             

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        11,269               -                        1,043,636          7,798                 -                        

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        -                        337,503             207,099             307,097             

สินคา้คงเหลือ 681,372             779,882             1,037,727          92,720               91,267               230,927             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 139,749             150,338             121,793             17,569               19,548               14,872               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,352,054        9,085,897          8,876,731          4,476,271          2,854,921          2,902,503          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน -                        -                        50,000               -                        -                        -                        

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12,868               23,022               24,686               -                        -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 13,558,865        12,864,094        2,815,614          9,188,934          9,188,934          1,735,973          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        -                        25,524,522        24,917,354        23,925,320        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 603,851             495,775             5,049,423          419,910             322,451             4,876,100          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        -                        5,165,156          5,324,980          1,665,538          

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 250,590             222,795             190,226             486,180             458,385             425,816             

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10 33,784,018        33,151,946        29,430,070        6,580,786          6,448,077          4,978,104          

ท่ีดินและอาคารท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พือ่การดาํเนินงาน 689,145             633,123             511,203             688,819             632,797             510,876             

ค่าความนิยม 10,609,369        10,609,369        10,609,369        -                        -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 571,237             568,720             482,139             191,231             184,271             72,988               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สิทธิการเช่า 6 567,396             552,716             557,137             97,624               99,317               106,061             

อ่ืนๆ 6 268,082             253,524             195,334             26,172               24,734               14,456               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 60,915,421        59,375,084        49,915,201        48,369,334        47,601,300        38,311,232        
รวมสินทรัพย์ 71,267,475        68,460,981        58,791,932        52,845,605        50,456,221        41,213,735        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน 11 17,820               1,225,105          231,170             -                        1,200,000          -                        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 12 3,147,426          3,614,106          3,391,191          897,797             961,204             942,752             

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        -                        3,163,967          2,796,625          1,627,946          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 899,141             889,646             813,215             830,434             820,198             436,300             

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 14 102,355             92,713               149,723             10,462               6,150                 3,051                 

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 999,510             1,999,885          -                        999,510             1,999,885          -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 944,659             606,750             725,829             87,459               39,515               48,527               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,586,706          2,276,914          1,815,833          560,558             519,202             397,328             

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 489,991             667,591             451,510             128,863             203,262             158,024             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,187,608          11,372,710        7,578,471          6,679,050          8,546,041          3,613,928          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 8,323,271          8,558,261          6,951,172          8,040,397          8,254,982          2,705,410          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 73,335               86,074               185,305             13,315               11,436               6,928                 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 10,060,114        7,063,969          8,461,263          10,060,114        7,063,969          8,461,263          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,125,118          1,108,656          862,972             219,508             212,524             148,516             

รายไดร้อตดับญัชี 121,977             131,391             173,450             67,494               74,862               108,620             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3 1,246,330          1,226,986          1,331,732          215,797             195,670             375,896             

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6 532,005             525,971             355,863             161,840             192,004             106,791             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,482,150        18,701,308        18,321,757        18,778,465        16,005,447        11,913,424        

รวมหนี้สิน 30,669,758        30,074,018        25,900,228        25,457,515        24,551,488        15,527,352        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน  

หุ้นสามญั 1,700,004,771 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
   (1 มกราคม 2555: หุ้นสามญั 1,553,391,408 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 1,700,005          1,700,005          1,553,391          1,700,005          1,700,005          1,553,391          

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

หุ้นสามญั 1,545,458,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,545,459          1,545,459          1,545,459          1,545,459          1,545,459          1,545,459          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20,022,498        20,022,498        20,022,498        19,959,574        19,959,574        19,959,574        

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 305,000             305,000             305,000             -                        -                        -                        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 170,000             170,000             155,339             170,000             170,000             155,339             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,121,476        15,158,378        9,141,940          4,844,327          3,436,164          2,517,688          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (109,744)           (348,007)           297,618             868,730             793,536             1,508,323          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 39,054,689        36,853,328        31,467,854        27,388,090        25,904,733        25,686,383        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,543,028          1,533,635          1,423,850          -                        - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 40,597,717        38,386,963        32,891,704        27,388,090        25,904,733        25,686,383        
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 71,267,475        68,460,981        58,791,932        52,845,605        50,456,221        41,213,735        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 6 12,007,410        10,665,945        2,712,558          2,420,316          
รายไดอ่ื้น 6

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 298,221             310,764             12,818               10,978               
ดอกเบ้ียรับ 10,185               15,533               68,509               32,408               
เงินปันผลรับ 7, 8, 9 10,123               -                         1,097,859          483,586             
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 7 -                         1,795,048          -                         -                         
อ่ืน ๆ 132,394             106,770             152,226             97,287               

รวมรายไดอ่ื้น 450,923             2,228,115          1,331,412          624,259             
รวมรายได้ 12,458,333        12,894,060        4,043,970          3,044,575          
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 6 7,869,730          6,883,370          1,678,349          1,517,922          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 2,251,695          2,167,219          670,284             781,490             
รวมค่าใช้จ่าย 10,121,425        9,050,589          2,348,633          2,299,412          
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,336,908          3,843,471          1,695,337          745,163             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 311,921             75,589               -                         -                         
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,648,829          3,919,060          1,695,337          745,163             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 6 (211,932)            (192,576)            (225,159)            (156,186)            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,436,897          3,726,484          1,470,178          588,977             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (409,549)            (457,638)            (62,015)              (49,359)              
กําไรสําหรับงวด 2,027,348          3,268,846          1,408,163          539,618             

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,948,318          3,194,412          1,408,163          539,618             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 79,030               74,434               
2,027,348          3,268,846          

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.26 2.07 0.91 0.35

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,545,458,883   1,545,458,883   1,545,458,883   1,545,458,883   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 2,027,348          3,268,846          1,408,163          539,618             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 75,246               786                    75,194               728                    
โอนกลบัรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขายเน่ืองจากโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน
   จากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 -                         (1,097,864)         -                         (1,097,864)         
ผลกาํไรจากการประมาณการตาม
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 11,048               -                         -                         -                         
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น
   เงินตราต่างประเทศ (43,286)              (28,346)              -                         -                         
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม 222,842             116,231             -                         -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 265,850             (1,009,193)         75,194               (1,097,136)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,293,198          2,259,653          1,483,357          (557,518)            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,218,780          2,185,717          1,483,357          (557,518)            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 74,418               73,936               
2,293,198          2,259,653          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                         
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,436,897          3,726,484          1,470,178          588,977             
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 759,408             712,896             165,594             164,243 
รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 5,994                 8,382                 -                         13 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 23,390               55,284               451                    41,102 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 393                    -                         -                         -                         
ขาดทุนจากสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพ 241                    -                         95                      -                         
รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (9,414)                (11,148)              (7,368)                (9,084)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (311,921)            (75,589)              -                         -                         
รับรู้ค่าความนิยมติดลบ -                         (1,508)                -                         -                         
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -                         (1,795,048)         -                         -                         
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มื
   ตดัจาํหน่าย 831                    819                    831                    819                    
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,305)                (2,406)                (1)                       (88)                     
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                         -                         19,485               12,708               
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 39,257               30,496               7,251                 5,560                 
รายไดด้อกเบ้ียรับ (10,185)              (15,533)              (68,509)              (32,408)              
รายไดเ้งินปันผลรับ (10,123)              -                         (1,097,859)         (483,586)            
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 211,932             192,576             225,159             156,186             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 3,135,395          2,825,705          715,307             444,442             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (429,460)            (574,625)            (93,150)              (195,587)            
สินคา้คงเหลือ 98,269               355,520             (1,548)                133,384             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,589               (1,979)                1,981                 (3,342)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,810)                (11,852)              (1,122)                (14)                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (371,767)            (743,915)            (28,242)              (242,212)            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 320,050             466,615             42,575               184,918             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (205,363)            (86,534)              (74,399)              (34,687)              
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (8,066)                (4,401)                (267)                   (547)                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,143                 77,368               (30,164)              61,732               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,547,980          2,301,902          530,971             348,087             
ดอกเบ้ียรับ 4,723                 7,295                 59,038               25,872               
จ่ายดอกเบ้ีย (260,683) (216,265) (277,459)            (187,134)            
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 999 7,447                 -                         -                         
จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (97,343)              (76,488)              (14,275)              (10,123)              

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,195,676          2,023,891          298,275             176,702             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 44                      306,106             1                        -                         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 10,155               254                    -                         -                         
เงินปันผลรับ 65,491               -                         62,020               -                         
ดอกเบ้ียรับจากการลงทุน 5,275                 6,193                 -                         1,534                 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4                        -                         4                        -                         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน (210,123)            (2,234,855)         (610,638)            (2,314,070)         
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 821                    -                         821                    -                         
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1,815)                -                         (1,815)                -                         
เงินสดรับสุทธิจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,213                 6,434                 -                         206                    
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,498,878)         (1,417,048)         (347,040)            (568,518)            
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (32,468)              -                         -                         -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         (130,404)            (30,142)              
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         -                         (588,069)            
รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         140,339             92,750               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (33,354)              (26,872)              (13,729)              (5,856)                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,692,635)         (3,359,788)         (900,441)            (3,412,165)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         367,342             424,969             
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 2,002,463          2,210,778          2,000,000          2,200,000          
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน (3,208,668)         (601,438)            (3,200,000)         (400,000)            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                         586,000             -                         586,000             
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (221,493)            (756,777)            (204,349)            (91,950)              
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน (27,121)              (41,728)              (2,301)                (1,581)                
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 3,994,939          -                         3,994,939          -                         
เงินสดจ่ายชาํระไถ่ถอนหุน้กู้ (2,000,000)         -                         (2,000,000)         -                         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (52,297)              (81,173)              -                         -                         
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 487,823             1,315,662          955,631             2,717,438          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 990,864             (20,235)              353,465             (518,025)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 3,589,576          3,875,733          1,567,094          1,520,307          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 4,580,440          3,855,498          1,920,559          1,002,282          

ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 21,282               8,285                 8,230                 3,366                 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน(ลดลง) (80,105)              25,759               7,084                 26,589               
เจา้หน้ีค่าซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนลดลง (191)                   -                         (191)                   -                         
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพิ่มข้ึน 36,878               45,380               10,502               13,469               
เงินปันผลคา้งรับ -                         6,300                 1,043,636          483,586             
เงินปันผลคา้งจ่าย 27,763               33,440               -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

12                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนเกิน ส่วนแบ่ง
ทุนจากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น ส่วนเกินมูลค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ เงินลงทุนที่สูงกว่า รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น มูลค่าตามบญัชีของ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผื่อขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554
   - ตามที่เคยแสดงไว้ 1,545,459        20,022,498         305,000         155,339           9,003,545            1,372,254           1,955,483         (110,056)            86,144                (2,340,474)        963,351             31,995,192       1,422,037          33,417,229          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  การบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                        -                          -                     -                       138,395               (274,470)             (391,263)           -                          -                          -                         (665,733)            (527,338)           1,813                 (525,525)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554
   - หลังปรับปรุง 1,545,459        20,022,498         305,000         155,339           9,141,940            1,097,784           1,564,220         (110,056)            86,144                (2,340,474)        297,618             31,467,854       1,423,850          32,891,704          
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                          -                     -                       3,194,412            -                          -                         -                          -                          -                         -                         3,194,412         74,434               3,268,846            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                          -                     -                       -                           (1,097,079)         -                         (27,847)              116,231              -                         (1,008,695)        (1,008,695)        (498)                   (1,009,193)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                          -                     -                       3,194,412            (1,097,079)         -                         (27,847)              116,231              -                         (1,008,695)        2,185,717         73,936               2,259,653            
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน
   ในบริษทัยอ่ย -                        -                          -                     -                       -                           -                          -                         -                          -                          (58,126)              (58,126)              (58,126)             (24,555)              (82,681)                
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                        -                          -                     -                       -                           -                          -                         -                          -                          -                         -                         -                        (33,440)              (33,440)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 1,545,459        20,022,498         305,000         155,339           12,336,352          705                     1,564,220         (137,903)            202,375              (2,398,600)        (769,203)            33,595,445       1,439,791          35,035,236          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนเกิน ส่วนแบ่ง
ทุนจากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น ส่วนเกินมูลค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ เงินลงทุนที่สูงกว่า รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น มูลค่าตามบญัชีของ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผื่อขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555
   - ตามที่เคยแสดงไว้ 1,545,459        20,022,498         305,000         170,000           15,081,806          4,898                  2,588,117         (144,466)            210,652              (2,488,452)        170,749             37,295,512       1,531,563          38,827,075          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  การบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                        -                          -                     -                       76,572                 (999)                    (517,757)           -                          -                          -                         (518,756)            (442,184)           2,072                 (440,112)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555
   - หลังปรับปรุง 1,545,459        20,022,498         305,000         170,000           15,158,378          3,899                  2,070,360         (144,466)            210,652              (2,488,452)        (348,007)            36,853,328       1,533,635          38,386,963          
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                          -                     -                       1,948,318            -                          -                         -                          -                          -                         -                         1,948,318         79,030               2,027,348            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                          -                     -                       14,780                 75,246                -                         (42,406)              222,842              -                         255,682             270,462            (4,612)                265,850               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                          -                     -                       1,963,098            75,246                -                         (42,406)              222,842              -                         255,682             2,218,780         74,418               2,293,198            
ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                        -                          -                     -                       -                           -                          -                         -                          (1,995)                 -                         (1,995)                (1,995)               -                         (1,995)                  
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน
   ในบริษทัยอ่ย -                        -                          -                     -                       -                           -                          -                         -                          -                          (15,424)              (15,424)              (15,424)             (37,262)              (52,686)                
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                        -                          -                     -                       -                           -                          -                         -                          -                          -                         -                         -                        (27,763)              (27,763)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 1,545,459        20,022,498         305,000         170,000           17,121,476          79,145                2,070,360         (186,872)            431,499              (2,503,876)        (109,744)            39,054,689       1,543,028          40,597,717          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม ส่วนเกินทุน
ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ - จากการวดั ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบ รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา อื่นของส่วน ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ที่ดิน ของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554
   - ตามที่เคยแสดงไว้ 1,545,459            19,959,574         155,339             2,516,503          1,372,093           513,311             1,885,404          26,062,279       
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  การบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                           -                          -                         1,185                  (274,419)             (102,662)            (377,081)            (375,896)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554
   - หลังปรับปรุง 1,545,459            19,959,574         155,339             2,517,688          1,097,674           410,649             1,508,323          25,686,383       
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                          -                         539,618              -                          -                         -                         539,618            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                          -                         -                          (1,097,136)          -                         (1,097,136)        (1,097,136)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                          -                         539,618              (1,097,136)          -                         (1,097,136)        (557,518)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 1,545,459            19,959,574         155,339             3,057,306          538                     410,649             411,187             25,128,865       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555
   - ตามที่เคยแสดงไว้ 1,545,459            19,959,574         170,000             3,433,450          4,452                  987,468             991,920             26,100,403       
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  การบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                           -                          -                         2,714                  (890)                    (197,494)            (198,384)            (195,670)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555
   - หลังปรับปรุง 1,545,459            19,959,574         170,000             3,436,164          3,562                  789,974             793,536             25,904,733       
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                          -                         1,408,163          -                          -                         -                         1,408,163         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                          -                         -                          75,194                -                         75,194               75,194              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                          -                         1,408,163          75,194                -                         75,194               1,483,357         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 1,545,459            19,959,574         170,000             4,844,327          78,756                789,974             868,730             27,388,090       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 13 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 

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 2555 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
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1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและแนวทางปฎิบติัทาง
บญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  ส่วนงานดาํเนินงาน   
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12              ภาษีเงินได ้
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน และแนวปฏิบติัทางบญัชี
เก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ         
งบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้กาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจาก
ความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้
ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
บริษทัฯและบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในไตรมาสปัจจุบันและปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย
รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสม
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 
ภาษีเงินได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างงวด
ปัจจุบัน ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน  การบูรณะ  และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 การตีความ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
10 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่อ
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

3.   ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี
เงินได ้ มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี      
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี      
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี      
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี      
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเพิ่มข้ึน 372,547 366,941 384,706 81,885 79,897 66,133 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเพิ่มข้ึน 1,618,877 1,593,927 1,716,438 297,682 275,567 442,029 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - 
สุทธิ 1,246,330 1,226,986 1,331,732 215,797 195,670 375,896 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อ
หุน้ลดลง 537,568 518,756 665,733 217,182 198,384 377,081 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
เพิ่มข้ึน 70,889 76,572 138,395 1,385 2,714 1,185 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ยเพ่ิมข้ึน 2,331 2,072 1,813 - - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง
จากการจดัประเภทรายการ
ใหม่ 781,982 786,874 806,207 - - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 31 มีนาคม  
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 31 มีนาคม  
 2556 2555 2556 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ภาษีเงินไดล้ดลง (เพิ่มข้ึน) (1,743) (34,322) (1,328) 8,541 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

เพิ่มข้ึน(ลดลง) (22,492) 274,269 (18,798) 274,284 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วน

ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่เพิม่ข้ึน(ลดลง) (24,495) 241,744 (20,126) 282,825 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วน
ท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน(ลดลง) 260 (1,797) - - 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

ของบริษทัใหญ่เพิ่มข้ึน
(ลดลง)  (2,064) (32,525) (1,328) 8,541 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน
(ลดลง) (บาท) (0.001) (0.021) (0.001) 0.006 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,319 2,277 22,792 21,674 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 4,406,307 4,029,369 864,553 800,365 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,794 20,489 83,550 60,488 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 258,900 234,929 93,380 79,578 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน-สุทธิ 4,693,320 4,287,064 1,064,275 962,105 

5. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้ง
ชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 5,053 1,997 12,866 21,086 
  3 ถึง 6 เดือน 183 278 9,718 570 

  6 ถึง 12 เดือน 83 2 208 18 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,319 2,277 22,792 21,674 

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 3,606,354 3,374,010 698,614 601,912 
  3 ถึง 6 เดือน 541,091 500,470 83,008 129,413 
  6 ถึง 12 เดือน 342,349 238,351 121,736 110,271 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 246,741 224,223 88,644 85,767 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,736,735 4,337,054 992,002 927,363 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (330,228) (307,685) (127,449) (126,998) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -
สุทธิ 4,406,307 4,029,369 864,553 800,365 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 4,411,626 4,031,646 887,345 822,039 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์

  รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
บริษัทร่วม     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 5.1 2.0 3.5 1.2 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 44.1 6.3 
รายไดอ่ื้น 8.8 0.4 - 0.1 
ตน้ทุนบริการ 43.4 25.1 18.4 11.8 
     
บริษัทย่อย      
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 14.6 13.8 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 117.1 67.5 
ดอกเบ้ียรับ - - 64.3 28.3 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 8) - - 1,043.6 477.3 
รายไดอ่ื้น - - 8.8 9.9 
ตน้ทุนบริการ - - 130.1 112.4 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 56.3 51.8 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 36.3 36.6 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 19.3 12.2 
     
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 1.0 0.5 0.3 0.2 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 9) 10.1 - 10.1 - 
รายไดอ่ื้น 3.2 0.1 - 0.1 
ตน้ทุนบริการ 0.1 0.9 0.1 0.6 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.1 2.4 - 0.8 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  และ 31 ธนัวาคม 2555 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน           
งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัร่วม 4,929 1,601 3,323 630 
บริษทัยอ่ย - - 19,239 20,905 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 390 676 230 139 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 5,319 2,277 22,792 21,674 

     
เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม - 3,471 - - 
บริษทัยอ่ย - - 1,043,636 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,798 - 7,798 

รวมเงินปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - 11,269 1,043,636 7,798 

     
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     
บริษทัร่วม 32 - - - 

บริษทัยอ่ย - - 40,618 30,612 

รวม 32 - 40,618 30,612 

     
อืน่ๆ     
บริษทัร่วม 19,045 17,451 - 5 
บริษทัยอ่ย - - 42,613 29,842 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,717 3,038 319 29 

รวม 22,762 20,489 42,932 29,876 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 22,794 20,489 83,550 60,488 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

 
สิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                              

(รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัร่วม 261,523 274,062 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 76,333 78,576 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  337,856 352,638 - - 
 

เงนิมดัจําและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 
 - กจิการทีเ่กีย่วข้อง 
 (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัร่วม 2,700 2,700 2,700 2,700 

บริษทัยอ่ย - - 5,672 6,029 

รวมเงนิมดัจําและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 
 - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,700 2,700 8,372 8,729 

     
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 79,394 75,356 51,842 53,220 
บริษทัยอ่ย - - 82,505 72,989 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 27 - - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 79,428 75,383 134,347 126,209 

     
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 1,866 7,059 - 4 
บริษทัยอ่ย - - 47,904 88,233 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,982 3,611 - 1,008 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 5,848 10,670 47,904 89,245 

     
เงนิมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(รวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัร่วม 15 - 15 - 
บริษทัยอ่ย - - 2,322 2,399 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61 61 61 61 

รวมเงินมดัจํารับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 76 61 2,398 2,460 
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  รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม

2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
31 มีนาคม

2556 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 207,099 337,503 (207,099) 337,503 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 207,099 337,503 (207,099) 337,503 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 5,324,980 - (159,824) 5,165,156 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 5,324,980 - (159,824) 5,165,156 

     
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 2,796,625 3,163,967 (2,796,625) 3,163,967 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,796,625 3,163,967 (2,796,625) 3,163,967 

 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี  กบับริษทัยอ่ยหลายแห่งโดย
คิดดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกอตัราคงท่ี
ต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี และ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงมีกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินคงเหลือรวม 
5,502.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 5,532.1 ลา้นบาท) 

 สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดใ้หบ้ริการรับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ย ซ่ึงไดก้าํหนดค่าจา้งบริหารงานเป็น
อตัราร้อยละของรายไดค่้ารักษาพยาบาลสุทธิ 
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 บริษทัยอ่ย 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงมี
ระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2565 โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจากสดัส่วนผลการดาํเนินงานตาม
ขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯ 

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

บริษทัยอ่ย 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเพื่อปลูกสร้างอาคาร ซ่ึงมี
ระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุ
ในสญัญา นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงนั้นไดท้าํสญัญาเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ย เพื่อใชด้าํเนินงาน
ของโรงพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2557 โดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตอ้งชาํระค่า
เช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการและบริหารงานกบับริษทัฯและบริษทัย่อย โดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการและบริหารงานเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริหารงานสารสนเทศกบับริษทัฯและบริษทัย่อย โดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการดา้นอาหารและการซ่อมบาํรุงกบับริษทัฯและบริษทัย่อย 
โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาว่าจา้งการบริหารจดัการกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง โดยจะตอ้งชาํระ
ค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

 บริษทัร่วม 

 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2550 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการขนส่งผูป่้วยทางอากาศกบับริษทัฯ
เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมใหบ้ริการและสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้ก โดยสัญญาดงักล่าว
ไดก้าํหนดอตัราค่าบริการขั้นตํ่า ซ่ึงบริษทัร่วมจะไดรั้บจากบริษทัฯเป็นรายเดือน บริษทัฯไดต่้อสัญญา
ออกไปอีก 25 เดือน โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
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 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(31 ธนัวาคม 2555: 3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2555: 0.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ให้กับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศ 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 3.9 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั
ร่วมแห่งหน่ึง 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม
2556 

31 มีนาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 20.6 15.7 20.6 15.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.5 0.2 0.5 0.2 
รวม 21.1 15.9 21.1 15.9 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของ        

การถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     วธิีส่วนไดเ้สีย วธิีราคาทุน 

   
31 มีนาคม

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 มีนาคม

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัฯ         
บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 133,049 165,167 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. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 2,082 2,093 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 1,760 1,764 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 3,547 3,532 88 88 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการ 100 ลา้นบาท 49.00 49.00 32,448 34,977 50,859 50,859 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 3,183,250 2,835,589 1,459,800 1,459,800 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  (เดิมชื่อ “บริษทั 
โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน)” (ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 
20.01,ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 25.01) 

โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 45.02 20.01 310,815 104,179 101,072 101,072 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 15.26,         
ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 9.83) 

โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 25.09 25.09 185,430 
 

185,430 
 

69,952 
 

69,952 
 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 730 ลา้นบาท 23.88 23.88 9,697,339 9,523,489 7,452,961 7,452,961 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุน้โดยบริษทัฯ (วธิีราคาทุน)       9,188,934 9,188,934 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุน้โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (วธิีส่วนไดเ้สีย)    13,550,789 12,857,289   
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                                         (หน่วย: พนับาท) 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของ           

การถือหุน้ งบการเงินรวม 

     วธิีส่วนไดเ้สีย 

   
31 มีนาคม

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 มีนาคม  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
       
บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย       
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 8,076 6,412 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจดัการ 0.15 ลา้น เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรห์ม 
30.00 30.00 393 

 
393 

 

รวม     8,469 6,805 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (393) - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย     8,076 6,805 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    13,558,865 12,864,094 
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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 (สุทธิจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเท่ากบั 1,097.9 ลา้นบาท) ใน       
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั 
(มหาชน) เป็นจาํนวนรวม 26.3 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 1,762.2 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการ
ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 23.88 

บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน)”) 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั รอยลับางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ยเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) โดย
บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าว จาํนวน 3,741,612 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.94 ของ
หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าวจากผูถื้อหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 55 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 205.79 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุ้นรวมกนัใน บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั 
(มหาชน) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.96 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั รอยลับางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จาํกดั ไดย้ื่นคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยข์องบริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 55 บาท โดยมีผูเ้สนอขายทั้งส้ิน 
9,247 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวรวมกนัร้อยละ 45.02 
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 รายละเอียดของส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วมมีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม    
2556 

31 มีนาคม     
2555 

31 มีนาคม    
2556 

31 มีนาคม     
2555 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 11,982 5,652 44,100 6,300 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. (80) 83 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 73 76 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  168 175 - - 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั (2,529) (1,695) - - 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  124,900 64,112 - - 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน)”) 

 
(20) 

 
1 

 
- 

 
- 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั - 5,329 - - 
บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 175,764 - - - 
บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย     
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย)
จาํกดั 

1,663 1,856 - - 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 
รวม 311,921 75,589 44,100 6,300 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่งซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จาํนวนประมาณ 300.6 ลา้นบาท (31 มีนาคม 
2555: สองแห่งจาํนวน 64.1 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 96 (31 มีนาคม 2555: ร้อยละ 85) ของส่วนแบ่งกาํไรจาก
บริษทัร่วมทั้งหมด คาํนวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น  
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธิีราคาทุน) 
เงินปันผลรับระหวา่งงวด
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

   

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2555 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.79 98.79 574,458 574,458 79,032 59,267 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.68 99.68 610,153 610,153 199,369 124,606 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 91.48 91.48 602,655 602,655 26,810 53,619 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.27 97.27 708,966 708,966 381,280 136,102 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 150,000 - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 48,750 33,750 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 17,457 14,963 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.69 99.69 450,643 450,643 89,725 35,890 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 90.78 90.36 928,311 923,936 - - 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 38,863 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธิีราคาทุน) 
เงินปันผลรับระหวา่งงวด
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

   

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2555 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 12,350 7,600 

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 เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระ
บญัชี 

     1 ลา้นบาท 100.00 100.00 999 999 - - 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน)  
(เดิมชื่อ บริษทักรุงเทพประกนัสุขภาพ 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 - - 

บริษทั กรีนไลน์ 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 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของการ

ถือหุน้ เงินลงทุน (วธิีราคาทุน) 
เงินปันผลรับระหวา่งงวด
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

   

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2555 

บริษทั ประสิทธิ์พฒันา จาํกดั (มหาชน) การลงทุน 1,108 ลา้นบาท 98.34 98.32 9,238,241 9,236,292 - - 
บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 100.00 100.00 2,922,872 2,922,872 - - 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.35 93.30 1,733,967 1,733,240 - 7,453 
บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.72 85.69 939,710 939,589 - 4,036 
บริษทั ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,135 - - 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวติ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวิต  20 ลา้นบาท 100.00 100.00 20,000 20,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั โรงพยาบาล  250 ลา้นบาท 100.00 100.00 250,000 250,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั โรงพยาบาล  500 ลา้นบาท 100.00 100.00 499,930 499,930 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 - 600,000 - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     25,544,522 24,937,354 1,043,636 477,286 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (20,000) (20,000)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     25,524,522 24,917,354   
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถืออยู่เดิม 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั  

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั เป็นจาํนวน
เงิน 4.4 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 90.78 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 
1.9 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 98.34 

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

ในปี 2556 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน)  
เป็นจาํนวนเงิน 45.1 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็น
ร้อยละ 68.46 

บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั  

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 0.7 
ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 93.35 

บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั  

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 0.1 ลา้น
บาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 85.72 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

ในปี 2556 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 0.4 
ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 68.09 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือ
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลท่ีจงัหวดัขอนแก่น โดยมีทุน
จดทะเบียน 600 ลา้นบาท บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวดาํเนินการจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 โดยมีทุนท่ีเรียกชาํระค่าหุน้แลว้เป็นจาํนวนเงิน 600 
ลา้นบาท 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

     
งบการเงินรวม               

และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนชาํระแลว้    
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2555 

เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ        
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 41,372 - 1,770 1,770 - - 
บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 - - 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,995 1.50 269,829 269,829 - - 
    271,949 271,949 - - 
        
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    98,444 4,452 - - 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    370,393 276,401 - - 
เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 1,250 3.93 39,466 36,000 10,123 - 
บริษทั เอก๊ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ยเครื่อง

เอกซ์เรย ์
100 4.09 4,520 

 
4,520 

 
- - 

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     43,986 40,520 10,123 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

     

งบการเงินรวม               
และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนชาํระแลว้    
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2555 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเที่ยว 100 1.06 531 531 - - 
บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จาํกดั การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 - - 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    5,531 5,531 - - 

        
รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ    419,910 322,452 10,123 - 

 
 

บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั 

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 3.5 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 3.93 
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(หน่วย: พนับาท) 

     
งบการเงินรวม              

และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  
ทุนชาํระแลว้    
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด 
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    
31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
31 มีนาคม   

2556 
31 มีนาคม   

2555 
เงนิลงทุนโดยบริษัทย่อย 
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน    10,000 - - - 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    618 - - - 
เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน    10,618 - - - 
        
เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60   290   290 - - 
บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั สถานศึกษา 150 33.33 107,192 107,192 - - 
บริษทั ภเูกต็ อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จาํกดั โรงพยาบาล 195 6.15 29,552 29,552 - - 
บริษทั เอเชีย แล๊บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป 5 8.00 400 400 - - 
เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     137,434 137,434 - - 
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     (หน่วย:พนับาท) 

     
งบการเงินรวม              

และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  
ทุนชาํระแลว้    
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด 
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    
31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
31 มีนาคม     

2556 
31 มีนาคม 

2555 
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 - - 
รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิรวม    603,851 495,775 10,123 - 
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 บริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ไดจ้ดัประเภท
เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว 

เงินลงทุนในหุน้สามญัท่ีหยดุดาํเนินกิจการ-บริษทัยอ่ย 

 บริษทัย่อยมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีสถานะหยุดดาํเนินกิจการแต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2556 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 33,151,946 6,448,077 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,476,932 372,855 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

ณ วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (3,327) - 
โอนออกระหวา่งงวด (83,039) (83,013) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (723,645) (157,133) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (34,849) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 33,784,018 6,580,786 
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11.    เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,225,105 1,200,000 
กูเ้พิ่ม 2,002,463 2,000,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (3,208,668) (3,200,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,080) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2556 17,820 - 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีระบุใน
สญัญา และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 79,428 75,383 134,347 126,209 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,952,384 2,149,653 359,971 315,400 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,848 10,670 47,904 89,245 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 682,352 987,864 273,326 358,602 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 427,414 390,536 82,249 71,748 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,147,426 3,614,106 897,797 961,204 
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13.  เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
31 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 9,447,906 9,075,180 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (221,493) (204,349) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,001) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 9,222,412 8,870,831 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (899,141) (830,434) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,323,271 8,040,397 

บริษัทฯ 

ก)  ในปี 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึงในวงเงิน 3,438 ลา้นบาท มี
กาํหนดระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกอตัรา
คงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไข
ท่ีระบุในสัญญา เงินกู้ยืมดังกล่าวระบุเง่ือนไขให้บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถนํา
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัย่อยไปคํ้าประกนัใดๆ และระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับาง
ประการท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตาม และบริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 20.1 ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 1,690.3 ลา้นบาท (31 
ธนัวาคม 2555: 1,776.3 ลา้นบาท) 
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ข)      ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงใน
วงเงิน 3,000 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 2,494.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2555: 2,569.0 ลา้นบาท) 

ค)      ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 
586 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงิน
ตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือ
ของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 551.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 558.5 ลา้นบาท) 

ง)  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 
1,766 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็น
รายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 1,635.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 
1,671.4 ลา้นบาท) 

จ)  ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน
เงิน 2,500 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี
ตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี และกาํหนดชาํระเงินตน้เม่ือสัญญา
ครบกาํหนด 5 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 
2,500 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 2,500 ลา้นบาท) 
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บริษัทย่อย 

ก)   ในปี 2550 และ 2551 Angkor Pisith Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี 
10 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา เงิน
กูย้มืน้ีค ํ้าประกนัโดยบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืม
เป็นจาํนวน 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 85.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 3.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 94.4 ลา้นบาท) 

ข)  ในปี 2551 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืม
เงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี เงินกูย้มืดงักล่าว
คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี  โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไข
ท่ีระบุในสญัญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 8.1 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 8.9 ลา้นบาท) 

ค)  ในปี 2552 บริษทัโรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 410 ลา้นบาท มี
กาํหนดระยะเวลา 9 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้
และดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงิน
กูย้มืเป็นจาํนวน 258.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 269.4  ลา้นบาท) 

 สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 186,626 191,325 25,440 18,934 
หกั:  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดั

บญัชี (10,936) (12,538) (1,663) (1,348) 

รวม 175,690 178,787 23,777 17,586 
หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (102,355) (92,713) (10,462) (6,150) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 73,335 86,074 13,315 11,436 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่า
การเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
การเงิน  110,237 76,389 186,626 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (7,882) (3,054) (10,936) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่าการเงิน 102,355 73,335 175,690 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า
การเงิน  11,610 13,830 25,440 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (1,148) (515) (1,663) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่าการเงิน 10,462 13,315 23,777 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพ่ือจดัหา
เคร่ืองมือทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระ 
ค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสัญญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใช้
สิทธิขอซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  

15. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละตดัจาํหน่ายสําหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 9,063,854 
ออกหุน้กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 4,000,000 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (5,061) 
ไถ่ถอนหุน้กูใ้นระหวา่งงวด (2,000,000) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 831 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 11,059,624 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (999,510) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10,060,114 

 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 หุน้กู้
อาย ุ5 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2556 ตามลาํดบั 

 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 หุน้กู ้
อายุ 7 ปี มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย           
ทุก 6 เดือน จนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุน้กูด้งักล่าวน้ีจาํนวน 30,000 หน่วย เป็น
จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท 
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    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 

    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 

          ในเดือนมีนาคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 4,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
4,000 ลา้นบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.63 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 หุน้กูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล 
การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  

16. ภาษีเงนิได้ 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 407,806 423,316 60,687 57,900 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,743 34,322 1,328 (8,541) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 409,549 457,638 62,015 49,359 
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อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 คาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 20 
(2555: ร้อยละ 23) ของกาํไรสุทธิทางภาษี 

17. สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

 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 บริษทัฯไดต่้อสัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว มีกาํหนด
ระยะเวลาการเช่า 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2556 ในอตัราค่าเช่าเดือน
ละ 66,348 บาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าเช่าล่วงหนา้แลว้ทั้งจาํนวน 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 5 
มกราคม 2549 ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2570 เป็นตน้ไป ชาํระค่าเช่า
ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท 
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 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุว่าบริษทัฯ
ตอ้งยกกรรมสิทธิในอาคารใหห้น่วยงานราชการ เม่ือหน่วยงานราชการไดท้าํการตรวจรับอาคารขา้งตน้
เรียบร้อยแลว้ ในปี 2549 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการโดยมี
กาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายปี โดย 5 ปี
แรกจ่ายค่าเช่าในอตัราปีละ 492,676 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก 5 ปี และสาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่า
เช่าปีละ 990,943 บาท  

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 
2554 ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2584 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยไม่มีค่าเช่าในระยะเวลา 3 เดือน
แรก และเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท และเพิ่มค่าเช่า
ทุก 3 ปีในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

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 
และบริษทัย่อยตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหน้าแลว้เป็นจาํนวน 38.8 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด     
ค่าเช่า ส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็นรายเดือน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัเดียวกนั
ในการใหบ้ริการในอาคารจอดรถดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.4 ลา้นบาท 

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

 บริษัท บีเอน็เอช เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จํากดั 

 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึง เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุญัญาได ้ 
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บริษัท เปาโลเมดิค จํากดั 

บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงจะหมดสัญญาในเดือนมกราคม 2580 โดย
กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษัท โรงพญาบาลพญาไท 1 จํากดั 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดเวลา 3 ปี ส้ินสุดปี 2556 โดย
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีเป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 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       433 310 899 334 112 540 
-  ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน

และบริการอ่ืน 218 102 - 21 7 - 
-  ตามสัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อม

บาํรุงเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 192 45 - 75 - - 
-  ตามสัญญาค่าก่อสร้างและตกแต่ง

อาคาร 994 215 - 157 - - 
-  ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน - 80 24 - - - 

รวม 1,837 752 923 587 119 540 

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 231 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: จาํนวน 25 ลา้นบาท)             
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและ
การปฏิบติัตามสญัญา 
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19. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของบริษทัท่ีจดัทาํให้กับผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน และไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจใน
การจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ คณะกรรมการบริหาร   

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและ
ธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบกิจการท่ีสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ เซ็นทรัลแลป ผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับยารักษาโรคและวสัดุทางการแพทย  ์ให้บริการจัดการและบริหารทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวขอ้งในธุรกิจรักษาพยาบาล  ภตัตาคารและประกอบการจาํหน่ายอาหารสุขภาพและบริการ
จดัการอาคารและสถานท่ี  บริการดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ บริการจดัฝึกอบรม ประกนัสุขภาพ 
และนายหนา้ประกนัชีวิต ซ่ีงส่วนงานดาํเนินงานทั้งสองส่วนน้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั
กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วนงานต่างๆ เป็นกลุ่มเดียวกนั วิธีการให้บริการและการบริหาร
จดัการของส่วนงานต่างๆ มีความใกลเ้คียงกนั  

 นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการภายใต้เขตภูมิศาสตร์ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน
ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงาน
ดาํเนินงานและส่วนงานภูมิศาสตร์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงพิจารณารวมส่วนงานดาํเนินงาน
เป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและ
ภูมิศาสตร์แลว้ 

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 
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 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย (หน้ีสิน) (6.7) (11.2) (6.7) (11.2) 

 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงิน
เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

20.2 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
ดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
31 มีนาคม 2556 เหรียญสหรัฐอเมริกา 252,259 29.46-30.94 

21. คดีความ 

 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม 
โดยมีทุนทรัพยใ์นการฟ้องคดีเป็นจาํนวนเงิน  415 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดว้่าจา้งท่ีปรึกษาซ่ึง
อดีตเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงไดเ้กษียณอายุงานไปแลว้ โดยไดท้าํสัญญาจา้งเป็นท่ีปรึกษาแบบมี
กาํหนดระยะเวลา ภายหลงัเม่ือสัญญาส้ินสุด บริษทัฯ ไม่ต่อสัญญาดงักล่าวออกไป ท่ีปรึกษาท่าน
ดงักล่าวจึงไปฟ้องต่อศาล  โดยขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง   บริษทัฯ
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าคดียงัมี
ความไม่แน่นอนอยู่ ประกอบกบัฝ่ายบริหารมีความเช่ือว่าไดป้ฏิบติัตามสัญญาและกฎหมายถูกตอ้ง
แลว้ ประกอบกบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัเห็นว่าการเลิกจา้งดงักล่าว ไม่เป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็น
ธรรม เน่ืองจากสญัญาจา้งระหวา่งบริษทัฯ และท่ีปรึกษาไดส้ิ้นสุดลงแลว้ตามสญัญา  และไม่มีการต่อ
สญัญาจา้ง ดงันั้นการเลิกจา้งในคดีน้ีจึงชอบดว้ยกฎหมายทุกประการ 
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22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 การจ่ายเงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปัน
ผลสาํหรับหุ้นสามญัจาํนวน 1,545,458,883 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,782 
ลา้นบาท บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 2556 

 การเข้าลงทุนเพิม่เติมในหุ้นสามัญบริษัท สหแพทย์เภสัช จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี  18 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหล้งทุนใน
หุน้สามญัของบริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดัเพิ่มเติม จากเดิมท่ีบริษทัฯถือหุน้ในบริษทั สหแพทยเ์ภสัช 
จาํกดัในสัดส่วนร้อยละ 49  โดยจาํนวนหุน้สูงสุดท่ีบริษทัฯอาจไดม้าจากการลงทุนในหุน้ของบริษทั 
สหแพทยเ์ภสัช จาํกดัเพิ่มเติมในคร้ังน้ีอาจมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,093,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของ บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  ในราคาหุน้ละ 200 บาท คิด
เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 218.6 ลา้นบาท  บริษทัฯอยูใ่นระหวา่งการซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14
พฤษภาคม 2556 
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