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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2555 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่  

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนั 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด ค่า

เส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษเีงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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ข. มาตรฐานการบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี  29 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 ฉบบัท่ี 10 และฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการ
การเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 18 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

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

 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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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 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 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 
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3.   ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถอืปฏิบัติ  

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

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี      
30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี      
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี      
30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี      
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเพิม่ข้ึน 417,764 366,941 384,706 111,580 79,897 66,133 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเพิม่ข้ึน 1,699,881 1,593,927 1,716,438 272,565 275,567 442,029 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี - สุทธิ 1,282,117 1,226,986 1,331,732 160,985 195,670 375,896 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อ
หุน้ลดลง 510,281 518,756 665,733 187,759 198,384 377,081 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
เพ่ิมข้ึน 95,669 76,572 138,395 26,774 2,714 1,185 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ยเพ่ิมข้ึน 6,533 2,072 1,813 - - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง
จากการจดัประเภทรายการ
ใหม่ 777,091 786,874 806,207 - - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั       
บญัชีจากการซ้ือกิจการ 
(หมายเหตุ 8.3.3) 96,947 - - - - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด              

วนัท่ี 30 กนัยายน  
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด            

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2556 2555 2556 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ภาษีเงินไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) 26,852 (74,027) 24,060 (1,416) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

เพ่ิมข้ึน 4,795 270,108 10,625 270,129 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วน

ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน 28,926 198,784 34,685 268,713 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วน
ท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน(ลดลง) 2,721 (2,703) - - 

 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน     
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

ของบริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน
(ลดลง)  24,072 (71,324) 24,060 (1,416) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน
(ลดลง) (บาท) 0.016 (0.046) 0.016 (0.001) 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,514 2,277 11,543 21,674 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 4,469,202 4,029,369 722,656 800,365 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,202 20,489 107,133 60,488 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 282,351 234,929 49,078 79,578 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 4,770,269 4,287,064 890,410 962,105 

5. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายหุน้ีท่ี
คา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 3,967 1,997 10,886 21,086 
  3 ถึง 6 เดือน 1,523 278 626 570 
      6 ถึง 12 เดือน - 2 31 18 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 24 - - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,514 2,277 11,543 21,674 

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 3,733,493 3,374,010 637,168 601,912 
  3 ถึง 6 เดือน 496,795 500,470 60,981 129,413 
  6 ถึง 12 เดือน 322,551 238,351 77,037 110,271 

  มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 374,042 224,223 174,010 85,767 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,926,881 4,337,054 949,196 927,363 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (457,679) (307,685) (226,540) (126,998) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -
สุทธิ 4,469,202 4,029,369 722,656 800,365 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 4,474,716 4,031,646 734,199 822,039 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 23 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
ซ้ือและจาํหน่ายทรัพยสิ์น ราคาตามสภาพของสินทรัพย ์
ซ้ือเงินลงทุน ราคาเดียวกบัราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก 

  รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
บริษทัร่วม     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 4.3 2.3 2.2 1.2 
เงินปันผลรับ  - - 122.0 104.6 
รายไดอ่ื้น 7.5 5.8 0.1 - 
ตน้ทุนบริการ 18.9 33.7 17.8 18.0 
     
บริษทัย่อย      
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 16.7 17.6 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 124.9 80.1 
ดอกเบ้ียรับ - - 62.2 68.4 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น - - 49.3 - 
รายไดอ่ื้น - - 7.7 10.1 
ตน้ทุนบริการ - - 178.3 143.2 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 59.0 48.1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 23.5 9.1 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 19.9 18.8 
     
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - 1.1 0.5 0.2 
เงินปันผลรับ  3.9 - 3.9 - 
รายไดอ่ื้น 8.7 3.7 - - 
ตน้ทุนบริการ 1.7 0.8 - 0.2 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 15.3 2.1 13.8 1.5 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
บริษทัร่วม     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 13.7 7.0 8.3 3.7 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 402.9 240.7 
รายไดอ่ื้น 24.7 19.6 0.1 0.1 
ตน้ทุนบริการ 87.7 95.4 54.4 52.6 
เงินปันผลจ่าย - 0.6 - 0.6 
     
บริษทัย่อย      
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป - - 40.9 40.2 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 354.1 209.8 
ดอกเบ้ียรับ - - 184.4 127.2 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 8) - - 1,451.6 780.0 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น - - 49.3 - 
รายไดอ่ื้น - - 25.0 30.0 
ตน้ทุนบริการ - - 496.9 408.2 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 175.0 152.5 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 27.9 39.7 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 53.6 44.7 
     
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 4.3 2.4 1.8 0.4 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 9) 23.9 0.3 23.9 0.3 
รายไดอ่ื้น 9.3 10.7 - 0.1 
ตน้ทุนบริการ 1.9 2.2 - 1.1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 26.4 10.1 18.3 4.5 
เงินปันผลจ่าย 193.0 134.2 187.8 134.2 
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 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน           
งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัร่วม 4,236 1,601 1,501 630 
บริษทัยอ่ย - - 9,849 20,905 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,278 676 193 139 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 5,514 2,277 11,543 21,674 

     
เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม - 3,471 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,798 - 7,798 

รวมเงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - 11,269 - 7,798 

     
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 32,596 30,612 

รวม - - 32,596 30,612 

     
อืน่ๆ     
บริษทัร่วม 11,219 17,451 11 5 
บริษทัยอ่ย - - 74,366 29,842 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,983 3,038 160 29 

รวม 13,202 20,489 74,537 29,876 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 13,202 20,489 107,133 60,488 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
30 กนัยายน

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
สิทธิการเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั                              

(รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน)     
บริษทัร่วม 278,599 274,062 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 73,920 78,576 - - 

รวมสิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  352,519 352,638 - - 

     
เงนิมดัจาํและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว               

- กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน)     
บริษทัร่วม - 2,700 - 2,700 
บริษทัยอ่ย - - 4,956 6,029 

รวมเงนิมดัจําและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 
 - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - 2,700 4,956 8,729 

     
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 30,471 75,356 27,484 53,220 
บริษทัยอ่ย - - 86,374 72,989 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75 27 - - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30,546 75,383 113,858 126,209 

     
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 2,516 7,059 - 4 
บริษทัยอ่ย - - 87,427 88,233 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,952 3,611 2,800 1,008 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 7,468 10,670 90,227 89,245 

     
เงนิมดัจาํรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

(รวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและ 
     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน)     
บริษทัร่วม 15 - 15 - 
บริษทัยอ่ย - - 2,322 2,399 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 99,218 61 99,218 61 

รวมเงนิมัดจาํรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 99,233 61 101,555 2,460 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม

2555 เพิม่ข้ึน ลดลง 
30 กนัยายน

2556 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 207,099 24,897 (10,136) 221,860 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 207,099 24,897 (10,136) 221,860 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 5,324,980 718,248 (472,919) 5,570,309 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 5,324,980 718,248 (472,919) 5,570,309 

     
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 2,796,625 1,284,092 (576,167) 3,504,550 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,796,625 1,284,092 (576,167) 3,504,550 

 เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปี  กบับริษทัยอ่ยหลายแห่งโดย
คิดดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกอตัราคงท่ี
ต่อปี และ LIBOR บวกอตัราคงท่ีต่อปี และ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงมีกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2556 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินคงเหลือรวม 
5,792.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 5,532.1 ลา้นบาท) 

 สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดใ้หบ้ริการรับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ย ซ่ึงไดก้าํหนดค่าจา้งบริหารงานเป็น
อตัราร้อยละของรายไดค่้ารักษาพยาบาลสุทธิ 
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 บริษทัยอ่ย 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทย่อย โดยคิดค่าจ้าง
บริหารงานจากสดัส่วนผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัฯเป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือ
ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุใน
สญัญา ต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต่้อสัญญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 

บริษทัยอ่ย 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเพ่ือปลูกสร้างอาคาร ซ่ึงมี
ระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุ
ในสญัญา นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงนั้นไดท้าํสญัญาเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ย เพ่ือใชด้าํเนินงาน
ของโรงพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2557 โดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตอ้งชาํระค่า
เช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการและบริหารงานกบับริษทัฯและบริษทัย่อย โดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการและบริหารงานเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาบริหารงานสารสนเทศกบับริษทัฯและบริษทัย่อย โดยบริษทัฯและ            
บริษทัยอ่ยชาํระค่าบริหารงานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาให้บริการดา้นอาหารและการซ่อมบาํรุงกบับริษทัฯและบริษทัย่อย 
โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาว่าจา้งการบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง โดยจะตอ้งชาํระ
ค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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สัญญาบริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ 

 บริษทัร่วม 

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

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(31 ธันวาคม 2555: 3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนเงิน 1.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2555: 1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศ 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 3.9 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั
ร่วมแห่งหน่ึง 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 20.1 18.5 20.1 18.5 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.5 0.1 0.5 0.1 

รวม 20.6 18.6 20.6 18.6 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 107.2 77.3 107.2 77.3 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1.6 0.4 1.6 0.4 

รวม 108.8 77.7 108.8 77.7 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของ        

การถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   
30 กนัยายน

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทฯ         
บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21.4 ลา้นบาท - 49.00 - 165,167 - 52,500 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

 โทรทศันแ์ละวิทย ุ
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 2,345 2,093 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 2,022 1,764 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสงัหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 4,156 3,532 88 88 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั บริการ 100 ลา้นบาท 49.00 49.00 32,140 34,977 50,859 50,859 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท 38.24 38.24 3,083,851 2,835,589 1,459,800 1,459,800 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  (เดิมชื่อ “บริษทั 
โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน)”) 

โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท - 20.01 - 104,179 - 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 9,668,158 9,523,489 7,452,961 7,452,961 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุน้โดยบริษทัฯ        9,035,362 9,188,934 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุน้โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย     12,979,171 12,857,289   
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 (หน่วย: พนับาท) 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละของ           

การถือหุน้ งบการเงินรวม 

     วิธีส่วนไดเ้สีย 

   
30 กนัยายน

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
       
บริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย       
บริษทั โซเด็กซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั ภตัตาคารและใหบ้ริการ

จดัการเกี่ยวกบัทรัพยส์ิน 
5 ลา้นบาท 26.00 26.00 10,275 6,412 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจดัการ 0.15 ลา้นเหรียญสหรัฐ
อาหรับดีแรห์ม 

30.00 30.00 393 
 

393 
 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย     10,668 6,805 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (393) - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย - สุทธิ     10,275 6,805 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    12,989,446 12,864,094 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 32

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
เดิมให้เป็นมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 1,795.0 ลา้นบาท ภายใตห้ัวขอ้ “กาํไรจาก
การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน” และไดโ้อนกลบัรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเน่ืองจากโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมจาํนวน 1,372.3 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเท่ากบั 1,097.9 ลา้นบาท) ใน       
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

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

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

ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทั
ร่วมเป็นบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8.3.1 

บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั 

ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8.3.2 
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 รายละเอียดของส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วมมีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 กนัยายน    
2556 

30 กนัยายน
2555 

30 กนัยายน    
2556 

30 กนัยายน
2555 

บริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั 18,647 18,864 44,100 6,300 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 202 237 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 216 214 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  541 524 - - 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั (2,836) (3,721) - - 
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  302,611 416,351 27,531 27,531 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)               

(เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน)”) 
(20) 629 - 6,004 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั - 5,328 - - 
บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 481,771 401,187 331,265 200,828 
บริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย     
บริษทั โซเด็กซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย)
จาํกดั 

3,863 3,321 -            - 

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

รวม 804,995 842,934 402,896 240,663 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่งซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จาํนวนประมาณ 784.4 ลา้นบาท (30 กนัยายน 
2555: สามแห่งจาํนวน 818 ลา้นบาท) หรือร้อยละ 97 (30 กนัยายน 2555: ร้อยละ 97) ของส่วนแบ่งกาํไรจาก
บริษทัร่วมทั้งหมด คาํนวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น  
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8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละ           
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

   

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน
2556 

30 กนัยายน
2555 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 215,468 239,409 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.79 98.79 574,458 574,458 79,032 59,274 
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 91.48 602,657 602,655 26,810 53,619 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 84.00 79.00 101,868 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 90.90 90.36 929,536 923,936 - - 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทัฯ
ร้อยละ 74.02 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 24.66) 

เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 38,863 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละ           
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

   

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน 
2556 

30 กนัยายน 
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 “บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั”) 

ประกนัสุขภาพ 105 ลา้นบาท 99.94 99.94 47,027 47,027 - - 

บริษทั รอยลับางกอก  เฮล็ธ์แคร์ จาํกดั บริหารจดัการ 736 ลา้นบาท 100.00 100.00 736,000 736,000 - 63,296 

บริษทั กรีนไลน ์ซินเนอร์จี้ จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

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

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

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

บริษทั ประสิทธิ์พฒันา จาํกดั (มหาชน) การลงทุน 1,108 ลา้นบาท 98.43 98.32 9,247,250 9,236,292 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละ           
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

   
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
30 กนัยายน 

2556 
30 กนัยายน

2555 
บริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 100.00 100.00 2,922,872 2,922,872 180,000 - 
บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั โรงพยาบาล 42 ลา้นบาท 93.45 93.30 1,735,179 1,733,240 7,842 7,453 
บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 85.73 85.69 939,764 939,589 4,633 4,036 
บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 201 ลา้นบาท 99.76 99.76 887,131 887,135 - - 
บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวิต จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวิต  20 ลา้นบาท 100.00 100.00 20,000 20,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั โรงพยาบาล  1,000 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000,000 250,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั โรงพยาบาล  500 ลา้นบาท 100.00 100.00 499,930 499,930 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 - 600,000 - - - 
บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21.4 ลา้นบาท 86.89 - 214,900 - - - 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  (เดิมชื่อ “บริษทั 
โรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน)” (ถือหุน้โดยบริษทัฯ           
ร้อยละ 22.68 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยร้อยละ 25.01) 

โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 22.68 - 137,072 - - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จาํกดั โรงพยาบาล 90 ลา้นบาท 100.00 - 90,000 - - - 
BDMS Inter Pte. Ltd. การลงทุน  40,000 เหรียญสหรัฐฯ 100.00 - 1,217 - - - 
N Health Asia Pte. Ltd. การลงทุน 40,000 เหรียญสหรัฐฯ 100.00 - 1,217 - - - 
บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 - 150,000 - - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั  โรงพยาบาล 600 ลา้นบาท 100.00 - 600,000 - - - 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย     27,505,523 24,937,354 1,451,579 779,998 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (20,000) (20,000)   
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     27,485,523 24,917,354   
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8.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯและบริษทัย่อยถอือยู่เดมิ 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั  

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั เป็นจาํนวน
เงิน 5.6 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 90.90 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั เป็น
จาํนวนเงิน 5.1 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 84 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 
11.0 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 98.43 

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

ในปี 2556 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน)  
เป็นจาํนวนเงิน 182.8 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็น
ร้อยละ 73.93 

บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั  

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 1.9 
ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 93.45 

บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั  

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้น
บาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85.73 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

ในปี 2556 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 20.6 
ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 69.75 
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บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั ได้
อนุมติัให้เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมใหเ้ตม็มูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 750 ลา้นบาท (หุน้สามญั 100,000,000 
หุน้ หุน้ละ 7.50 บาท) ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

8.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งใหม่ 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือ
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลท่ีจงัหวดัขอนแก่น โดยมีทุน
จดทะเบียนท่ีเรียกชาํระค่าหุน้แลว้เป็นจาํนวนเงิน 600 ลา้นบาท บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 
100  

บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 2 บริษทัท่ีประเทศ
สิงคโปร์ เพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัในต่างประเทศ ไดแ้ก่ BDMS Inter Pte. Ltd. 
และ N Health Asia Pte. Ltd. โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 40,000 เหรียญสหรัฐฯ และ 40,000 
เหรียญสหรัฐฯ ตามลาํดบั บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งสองแห่งร้อยละ 100  

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือ
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยมี
ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท  บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวดาํเนินการ
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ โดยมีทุนท่ีเรียกชาํระค่าหุน้แลว้เป็นจาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท 

 โรงพยาบาลท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัให้จดัตั้งโรงพยาบาลท่ีเมือง
หลวงพระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีทุนจดทะเบียนเทียบเท่า 10 ลา้นบาท  
โดยถือหุน้ผ่าน BDMS Inter Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ซ่ึงกาํลงัอยูใ่นระหว่างดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 39 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่
ช่ือ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระค่าหุ้นแลว้เป็น
จาํนวนเงิน 600 ลา้นบาท โดยบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100    

 การเขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดของบริษทั โรงพยาบาลรัตนเวช จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้บริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั เขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษทั 
โรงพยาบาล รัตนเวช จาํกดั  ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22   

 บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอส วี โฮลด้ิง จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้
จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือบริษทั เอส วี โฮลด้ิง จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจการลงทุน โดยมีทุนจดทะเบียน  
ท่ีเรียกชาํระค่าหุน้แลว้เป็นจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100   

บริษทั สมิติเวช ชลบุรี จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ช่ือ บริษทั 
สมิติเวช ชลบุรี จาํกดั เพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนท่ีจงัหวดัชลบุรี  มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 600 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100   บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนท่ีเรียกชาํระค่าหุ้น
แลว้เป็นจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท 

 บริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกมัพชูา 

เม่ือวนัท่ี  28 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 3 
บริษทัโดยถือหุน้ผา่น N Health Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือ
สนบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่  

1. N Health Myanmar Co., Ltd. ตั้งอยูท่ี่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 
500,000 เหรียญสหรัฐฯ ถือหุน้โดย N Health Asia Pte. Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 60    

2. N Health Laos Co., Ltd. ตั้งอยูท่ี่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 
200,000 เหรียญสหรัฐฯ ถือหุน้โดย N Health Asia Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 70    

3. N Health Cambodia Co., Ltd. ตั้งอยูท่ี่ประเทศกมัพชูา มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 320,000 เหรียญ
สหรัฐฯ ถือหุน้โดย N Health Asia Pte. Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 100   

 ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดงักล่าว 
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8.3 การเปลีย่นสถานะเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อย 

8.3.1 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จาํกัด 
(มหาชน)”) 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั รอยลับางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ยเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
โดยบริษทัย่อยไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าว จาํนวน 3,741,612 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.94 
ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าวจากผูถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 55 บาท รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 205.79 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้รวมกนัใน บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 
จาํกดั (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.96 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั รอยลับางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จาํกดั ไดย้ื่นคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยข์อง บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 55 บาท จากผูถื้อหุ้น
รายยอ่ย เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีกาํหนด (18 มีนาคม 2556) มีผูเ้สนอขายทั้งส้ิน 9,247 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวรวมกนัร้อยละ 45.02 

 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 บริษทัฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเขา้ไปบริหารบริษทั
ดงักล่าวทาํให้บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว ดงันั้นบริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(มหาชน)จึงเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย ผลการดาํเนินงานตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 ของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 36.0 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทั
ดงักล่าวรวมกนัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 47.69 

8.3.2 บริษัท สหแพทย์เภสัช จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหล้งทุนในหุน้
สามญัของบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดัเพ่ิมเติม เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของ
บริษทัดงักล่าว จาํนวน 798,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 160.13 ลา้นบาท  ทาํ
ใหบ้ริษทัฯถือหุน้ใน บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.23 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด  ดงันั้นบริษทัดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัย่อย ผลการดาํเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2556 ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั เป็นจาํนวน
เงิน 2.3 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 86.89 
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8.3.3 รายละเอยีดการซ้ือบริษทั ธนบุรี เมดเิคลิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สหแพทย์เภสัช จํากดั 

 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและหน้ีสินท่ีรับภาระมาปรากฏ ณ วนัท่ีซ้ือมีดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63,533 
เงินลงทุนชัว่คราว  97,324 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 208,319 
สินคา้คงเหลือ  89,468 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,018 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 24,357 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  716,601 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 36,240 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,224 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 208 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (108,785) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (90,006) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (3,694) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (28,516) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,142) 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (11,027) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (96,947) 

หน้ีสินอ่ืน (565) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 908,610 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และ 

บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั ท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ดิมก่อนการซ้ือกิจการ* (375,112) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (378,442) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  155,056 

บวก : คา่ความนิยม 211,730 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุนท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย 366,786 

หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (63,533) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 303,253 

* บริษทัฯไดรั้บรู้กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนส่วนท่ีบริษทัฯถือไวอ้ยูเ่ดิมในบริษทั ธนบุรี เมดิเคิล 
เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 20.01 และบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 
49.00 ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 131.2 ลา้นบาท ภายใตห้วัขอ้ “กาํไรจาก
การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน”  
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9. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

     
งบการเงินรวม               

และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนชาํระแลว้    
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด       
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน 
2556 

30 กนัยายน 
2555 

เงนิลงทุนโดยบริษทัฯ        
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน        
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 41,372 - 1,770 1,770 2 2 
บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 150 88 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,995 1.50 269,829 269,829 3,900 4,541 
    271,949 271,949 4,052 4,631 
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    (16,065) 4,451 - - 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน    255,884 276,400 4,052 4,631 
เงนิลงทุนในบริษัทที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สายการบิน 1,250 3.93 39,466 36,000 23,486 - 
บริษทั เอ๊กซ์เรย ์คอมพวิเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วินิจฉยัโรคดว้ยเครื่อง

เอกซ์เรย ์
100 4.09 4,520 

 
4,520 

 
408 245 

เงนิลงทุนในบริษทัที่เกีย่วข้องกนั     43,986 40,520 23,894 245 
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(หน่วย: พนับาท) 

     

งบการเงินรวม               
และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนชาํระแลว้    
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด       
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน 
2556 

30 กนัยายน 
2555 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเที่ยว 100 1.06 531 531 - - 

บริษทั ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จาํกดั การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 120 200 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    5,531 5,531 120 200 

        
รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ    305,401 322,451 28,066 5,076 

บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในปี 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 3.5 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทั
ดงักล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.93 
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(หน่วย: พนับาท) 

     

งบการเงินรวม               
และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  
ทุนชาํระแลว้    
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด      
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน
2556 

30 กนัยายน
2555 

เงนิลงทุนโดยบริษทัย่อย 
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน    10,000 - - - 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    752 - - - 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน    10,752 - - - 

        
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด        
เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล    2,000 - - - 
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้    41 - - - 

เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ    2,041 - - - 

        
เงนิลงทุนในสลากออมสิน    25,000 - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

     

งบการเงินรวม               
และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  
ทุนชาํระแลว้    
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด      
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน
2556 

30 กนัยายน     
2555 

เงนิลงทุนในบริษัททีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60   290   290 58 50 
บริษทั ประสิทธิรัตน ์จาํกดั สถานศึกษา 150 33.33 107,192 107,192 2,000 - 
บริษทั ภูเกต็ อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จาํกดั โรงพยาบาล 195 6.15 29,552 29,552 1,800 1,800 
บริษทั เอเชีย แล๊บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป 5 8.00 400 400 40 - 
บริษทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จาํกดั ขายเวชภณัฑ ์ 120 5.10 8,000 - - - 
บริษทั เยนเนอรัล ฮอลปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)   ผลิตและจาํหน่าย

เวชภณัฑ ์
60 0.44 1,177 - - - 

เงนิลงทุนในบริษทัทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     146,611 137,434 3,898 1,850 
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      (หน่วย:พนับาท)

     

งบการเงินรวม              
และงบเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  
ทุนชาํระแลว้    
(ลา้นบาท) 

อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

เงินปันผลรับระหวา่งงวด      
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน
2556 

30 กนัยายน
2555 

เงนิลงทุนในหุ้นสามญั (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ)        
บริษทัย่อย        
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 4 (ถนนเพชรบุรี) จาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 328 89.79 - - - - 
บริษทั คลาส-วี จาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 250 89.66 - - - - 
บริษทั ภูเกต็พาราไดซ์ จาํกดั ศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 409 72.26 - - - - 
บริษทั สมุนไพรพญาไท จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 196 63.64 42,889 42,889 - - 
บริษทัทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั โรงพยาบาลภูเกต็ จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 358 19.08 - - - - 

    42,889 42,889 - - 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (7,000) (7,000) - - 

เงนิลงทุนในหุ้นสามญั (สถานะหยุดดาํเนินกจิการ) - สุทธิ    35,889 35,889 - - 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิในงบการเงนิรวม    525,694 495,775 31,964 6,926 
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 บริษทั ประสิทธิรัตน ์จาํกดั 

บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ประสิทธิรัตน์ จาํกดั ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ไดจ้ดัประเภท
เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว 

เงินลงทุนในหุน้สามญัท่ีหยดุดาํเนินกิจการ-บริษทัยอ่ย 

 บริษทัย่อยมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีสถานะหยุดดาํเนินกิจการแต่ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

10. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 33,151,946 6,448,077 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 716,601 - 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 5,608,801 934,408 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

ณ วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (176,946) (101,877) 
โอนออกระหวา่งงวด (88,672) (83,030) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,247,531) (459,306) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,932 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 36,974,131 6,738,272 
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11. เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

การเปล่ียนแปลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,225,105 1,200,000 
กูเ้พ่ิม 4,600,001 4,600,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (5,808,668) (5,800,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,465) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 14,973 - 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีระบุใน
สญัญา และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,546 75,383 113,858 126,209 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,258,711 2,149,653 333,738 315,400 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,468 10,670 90,227 89,245 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 824,302 987,864 285,924 358,602 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 434,799 390,536 80,751 71,748 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,555,826 3,614,106 904,498 961,204 
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13.  เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี       
30 กนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 9,447,906 9,075,180 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ 90,006 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (756,733) (614,649) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,030 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 8,783,209 8,460,531 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (956,174) (885,904) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,827,035 7,574,627 

บริษัทฯ 

ก) ในปี 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึงในวงเงิน 3,438 ลา้นบาท                
มีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวก
อตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้ืมดงักล่าวระบุเง่ือนไขให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถนาํ
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัย่อยไปคํ้าประกนัใดๆ และระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับาง
ประการท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตาม และบริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 21.1              
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 1,518.5 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 เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี         
30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 2,344.0 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 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือ
ของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 534.4 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 30 กนัยายน
2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 1,563.6 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 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 
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 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้มื
เป็นจาํนวน 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 81.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 3.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 94.4 ลา้นบาท) 

ข) ในปี 2551 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืม
เงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 7 ปี เงินกูย้มืดงักล่าว
คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี  โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือนตามเง่ือนไข
ท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 
6.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 8.9 ลา้นบาท) 

ค) ในปี 2552 บริษทัโรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 410 ลา้นบาท มี
กาํหนดระยะเวลา 9 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้
และดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงิน
กูย้มืเป็นจาํนวน 235.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 269.4  ลา้นบาท) 

ง) ในปี 2556 บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 2 ปี เงินกูย้มืดงักล่าวคิด
ดอกเบ้ียในอตัรา BIBOR 6 เดือน บวกอตัราคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้
ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา  ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัยอ่ยจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งจาํนวน
แลว้ 

 สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 158,407 191,325 22,916 18,934 
หกั:  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดั

บญัชี (7,655) (12,538) (1,282) (1,348) 

รวม 150,752 178,787 21,634 17,586 
หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (89,511) (92,713) (8,812) (6,150) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 61,241 86,074 12,822 11,436 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญา
เช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า
การเงิน  94,748 63,659 158,407 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (5,237) (2,418) (7,655) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่าการเงิน 89,511 61,241 150,752 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า
การเงิน  9,502 13,414 22,916 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (690) (592) (1,282) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่าการเงิน 8,812 12,822 21,634 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพ่ือจดัหา
เคร่ืองมือทางการแพทย ์อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระ 
ค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสัญญา บริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถใช้
สิทธิขอซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  

15. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูแ้ละตดัจาํหน่ายสําหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 9,063,854 
ออกหุน้กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด 7,000,000 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (8,378) 
ไถ่ถอนหุน้กูใ้นระหว่างงวด (2,000,000) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ 2,758 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 14,058,234 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,969,076) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11,089,158 

 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 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหุน้กู ้อาย ุ3 ปี มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท หุน้กู้
อาย ุ5 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2556 ตามลาํดบั 
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 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 ้
อาย ุ7 ปี มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
จนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุน้กูด้งักล่าวน้ีจาํนวน 30,000 หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 
30 ลา้นบาท 

    เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 2,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
2,500 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนรวม 1,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
1,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.78 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

    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 

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ
และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 4,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า
ทั้งส้ิน 4,000 ลา้นบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.63 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 
เดือน 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ
และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนรวม 3,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า
ทั้งส้ิน 3,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ หุน้กูจ้าํนวน 2,000,000 หน่วย อาย ุ7 ปี อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4.19 ต่อปี และหุน้กูจ้าํนวน 1,000,000 หน่วย อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.39 ต่อปี โดยมี
กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

 หุน้กูมี้ขอ้ปฏิบติับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล 
การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้  
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16. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,051,613 1,138,301 122,511 122,118 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (26,852) 74,027 (24,060) 1,416 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน         
งบกาํไรขาดทุน 1,024,761 1,212,328 98,451 123,534 

อตัราภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 20 
(2555: ร้อยละ 23) ของกาํไรสุทธิทางภาษี 

17. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

20 เมษายน 2555 1,700 1.10 

รวมเงินปันผลในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 1,700 1.10 
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บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2555 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

18 เมษายน 2556 2,782 1.80 

รวมเงินปันผลในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 2,782 1.80 

บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2556 

18. สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปีนบัตั้งแต่
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2567 กาํหนดชาํระค่าเช่าสําหรับ 17 เดือนแรก               
ในอตัราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สาํหรับ 3 ปีสุดทา้ยมีอตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 560,000 บาท  

บริษัทฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล มีกาํหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2577 โดยจะเร่ิมชาํระค่า
เช่าคร้ังแรกในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 ในอตัราเดือนละ 50,000 บาท และเพ่ิมอตัราค่าเช่าทุก 3 ปีในอตัรา
ร้อยละ 10 ของค่าเช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดิน มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2556 ทั้งน้ี บริษทัฯอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามเพื่อต่อสัญญาเช่าดงักล่าวไปอีกเป็น
เวลา 1 ปี  

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2578 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 5 
มกราคม 2549 ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2570 เป็นตน้ไป ชาํระค่าเช่า
ในอตัราเดือนละ 100,000 บาท 
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 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเพ่ือก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุว่าบริษทัฯ
ตอ้งยกกรรมสิทธิในอาคารใหห้น่วยงานราชการ เม่ือหน่วยงานราชการไดท้าํการตรวจรับอาคารขา้งตน้
เรียบร้อยแลว้ ในปี 2549 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการโดยมี
กาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายปี โดย 5 ปี
แรกจ่ายค่าเช่าในอตัราปีละ 492,676 บาท และเพ่ิมอตัราค่าเช่าทุก 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 และเพ่ิมค่าเช่า
ทุก 3 ปีในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

บริษทัฯทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการทางการแพทยก์ับบริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรมกาํหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2554 และ
ส้ินสุดวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 โดยตกลงชาํระค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอด
รายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหกัค่าใชจ่้ายใดๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่า
ตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือประกอบการสถานพยาบาลและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีกาํหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 4 เมษายน 2586 กาํหนดค่าเช่าเป็น
รายปี ในอตัราคงท่ีปีละ 16,449,525 บาท และกาํหนดค่าสิทธิการเช่า ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเป็นจาํนวน
เงิน 300 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวน   

 บริษัท สมติิเวช จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทัย่อยทาํสัญญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 
กาํหนดระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.1 ลา้นบาท 
และบริษทัย่อยตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหน้าแลว้เป็นจาํนวน 38.8 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด     
ค่าเช่าส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็นรายเดือน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัเดียวกนั
ในการใหบ้ริการในอาคารจอดรถดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.4 ลา้นบาท 

บริษทัย่อยทาํสัญญาให้บริการทางการแพทยก์บับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการ
ให้บริการคลินิกเวชกรรมกาํหนดระยะเวลา  5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 โดยตกลงชาํระ
ค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจ้ากการประกอบกิจการรายเดือนก่อนหกั
ค่าใชจ่้ายใดๆ หรือตามจาํนวนเงินค่าตอบแทนขั้นตํ่าตามท่ีระบุในสญัญา แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  
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 บริษัท บีเอน็เอช เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึง เพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุัญญาได ้ 

บริษัท เปาโลเมดิค จาํกดั 

บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงจะหมดสัญญาในเดือนมกราคม 2580 โดย
กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดเวลา 3 ปี ส้ินสุดปี 2556 โดย
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีเป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบักรมธนารักษ ์ซ่ึงมีกาํหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดปี 2586 โดยบริษทัยอ่ย
จะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนเป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกินกว่า 5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสญัญา       
-  ตามสัญญาเช่าอาคารและ

ท่ีดิน                140 361 956 30 115 535 
-  ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์

สาํนกังานและบริการอ่ืน 281 132 - 9 5 - 
-  ตามสัญญาเพ่ือจดัหาและซ่อม

บาํรุงเคร่ืองมือทาง
การแพทย ์ 117 52 - 25 - - 

-  ตามสญัญาค่าก่อสร้างและ
ตกแต่งอาคาร 1,262 - - 261 - - 

รวม 1,800 545 956 325 120 535 
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หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 207 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: จาํนวน 32 ลา้นบาท)             
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและ
การปฏิบติัตามสัญญา 

20. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีจดัทาํให้กบัผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน และไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจใน
การจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคือ คณะกรรมการบริหาร   

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

 นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยดาํเนินกิจการภายใต้เขตภูมิศาสตร์ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

 เน่ืองจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน
ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้ งหมดทั้ งส่วนงาน
ดาํเนินงานและส่วนงานภูมิศาสตร์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงพิจารณารวมส่วนงานดาํเนินงาน
เป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและ
ภูมิศาสตร์แลว้ 
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21. เคร่ืองมอืทางการเงนิ  

21.1 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap contract) 

 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ีย  

 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2551 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํบวกอตัราคงท่ีต่อปีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ของยอดคงเหลือเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน สัญญาดงักล่าวไดค้รบกาํหนดแลว้ในเดือนกนัยายน 2556 

 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย (หน้ีสิน) - (11.2) - (11.2) 

 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงิน
เสมือนว่าไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

21.2 สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ
ดงัน้ี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
30 กนัยายน 2556 เหรียญสหรัฐอเมริกา 896,220 30.39-32.47 
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22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 บริษทั กรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั ไดเ้ขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire 
Business Transfer) ของบริษทั โรงพยาบาลรัตนเวช จาํกดั โดยบริษทั กรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั ไดจ่้าย
ชาํระค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการเป็นเงินจาํนวนประมาณ 576 ลา้นบาท พร้อมรับโอน
หน้ีสินจากบริษทั โรงพยาบาลรัตนเวช จาํกดั เป็นจาํนวนไม่เกิน 50 ลา้นบาท และรับโอนสาํรองเงิน
ชดเชยบางประเภทตามท่ีระบุในสญัญาโอนกิจการ  

ภายหลงัจากการรับโอนกิจการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้เพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 
(General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงเงินจาํกดั (Private Placement) ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555  และไดรั้บอนุมติัให้ขยาย
ระยะเวลาการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
2556 โดยเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนรวม 3,636,771 หุน้ (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.235 
ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 127.22 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
โรงพยาบาลรัตนเวช จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 22 ราย  โดยบริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว
ในวนัท่ี 8 ตุลาคม 2556 เป็นจาํนวนเงิน 462.7 ลา้นบาท   

23. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี     
14 พฤศจิกายน 2556 


