
 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน

ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 ของบริษัท 

กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง

และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี ้สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน

ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม

บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน

ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทาน

เทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงไดแสดง

ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2552 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ี

แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีทานนั้นไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว

ดังกลาว 

งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย               

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวน

หนึ่งของงบการเงินระหวางกาลท่ีไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนดังกลาวขางตน ซ่ึงไดเสนอรายงาน

ตามรายงานลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2551 วาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

 

 

ณรงค  พันตาวงษ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2552 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,490,127         1,246,394         666,606            657,871            
เงินลงทุนชั่วคราว 102,044            102,025            100,009            100,009            
ลูกหนี้การคา 2

กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 215                   1,260                7,406                4,821                
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 1,578,111         1,551,802         623,553            574,379            

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,578,326         1,553,062         630,959            579,200            
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                       -                       143,535            45,811              ู , ,
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 33,150              46,481              75,755              44,894              
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 27,531              -                       492,861            -                       
สินคาคงเหลือ 191,979            225,262            44,359              55,319              
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 197,840            199,130            80,165              77,218              
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,620,997         3,372,354         2,234,249         1,560,322         
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 16,765              16,496              -                       -                       
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                       -                       7,488,821         7,488,821         
เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 1,800,738         1,789,562         1,564,949         1,564,949         
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 6 1,089,318         970,350            1,089,028         970,060            
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                       -                       3,480,983         3,560,759         
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 3 -                       -                       23,075              33,610              
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 7 19,248,804       19,279,947       5,495,855         5,642,176         
ที่ดินที่ยังไมไดใชเพ่ือการดําเนินงาน 472,414            472,414            472,414            472,414            
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 133,254            138,011            81,145              80,840              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

คาความนิยม 1,238,932         1,238,932         -                       -                       
สิทธิการเชา - สุทธิ 545,651            544,540            66,380              67,433              
อื่นๆ 108,909            108,742            12,842              11,782              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 24,654,785       24,558,994       19,775,492       19,892,844       
รวมสินทรัพย 28,275,782       27,931,348       22,009,741       21,453,166       



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 532,269            526,652            496,619            491,629            
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                       -                       501,031            396,580            
เจาหนี้การคา

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 22,202              35,158              51,748              65,492              
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 850,464            957,201            238,168            292,047            

รวมเจาหนี้การคา 872,666            992,359            289,916            357,539            
่สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 8 375,360            369,626            343,800            343,800            
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 9 109,288            108,255            7,716                11,450              
เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงาน 215,673            149,309            20,155              36,057              
เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 31,728              42,713              21,872              15,182              
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 353,794            282,692            56,615              71,937              
คาใชจายคางจาย 984,177            966,506            369,201            386,782            
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 674,913            823,004            249,916            282,042            
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,149,868         4,261,116         2,356,841         2,392,998         
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 3,048,342         3,007,020         2,877,954         2,828,581         
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 145,399            142,464            973                   1,374                
หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนหนี้สิน 10 2,255,479         2,292,223         2,255,479         2,292,223         
หุนกู 11 4,994,409         4,993,847         4,994,409         4,993,847         
รายไดรอตัดบัญชี 213,028            222,625            213,028            222,625            
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 3 30,442              24,079              13,732              6,963                
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 10,687,099       10,682,258       10,355,575       10,345,613       
รวมหนี้สิน 14,836,967       14,943,374       12,712,416       12,738,611       



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน  
หุนสามัญ 1,312,264,222 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,312,264         1,312,264         1,312,264         1,312,264         

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 1,214,498,745 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,214,499         1,214,499         1,214,499         1,214,499 
สวนเกินทุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 5,844,282         5,843,475         5,781,358         5,780,551 สวนเกนมูลคาหุนสามญ 5,844,282         5,843,475         5,781,358         5,780,551 
ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 305,000            305,000            -                       -                       

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 6 (11,296)            (11,257)            (831)                 (792)
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 1,206,976         1,206,976         728,481            728,481 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (109)                 (10,895)            -                       -                       
หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนทุน 10 22,609              23,416              22,609              23,416 
กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 131,226            131,226            131,226            131,226 
ยังไมไดจัดสรร 4,164,912         3,710,469         1,419,983         837,174 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 12,878,099       12,412,909       9,297,325         8,714,555         
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 560,716            575,065            - -
รวมสวนของผูถือหุน 13,438,815       12,987,974       9,297,325         8,714,555         
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 28,275,782       27,931,348       22,009,741       21,453,166       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
รายได 
รายไดคารักษาพยาบาล 3 5,312,321         5,398,549         1,686,909         1,738,846         
รายไดอื่น 3

รายไดจากการจําหนายสินคา อาหารและเครื่องด่ืม 36,649              39,576              8,966                9,537                
ดอกเบี้ยรับ 2,393                1,511                47,100              17,080              
เงินปนผลรับ 41                     -                       492,902            27,783              
อื่น ๆ 38,721              89,234              88,787              78,143              

รวมรายไดอื่น 77,804              130,321            637,755            132,543            
รวมรายได 5,390,125         5,528,870         2,324,664         1,871,389         
คาใชจาย 
ตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและอื่น ๆ 3 3,043,074         2,866,535         933,018            915,538            

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

ุ ุ ๆ , , , , , ,
คาใชจายในการบริหาร 3 1,095,756         1,115,649         479,778            418,618            
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 566,738            516,810            185,689            167,771            
รวมคาใชจาย 4,705,568         4,498,994         1,598,485         1,501,927         
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
    คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 684,557            1,029,876         726,179            369,462            
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 38,668              46,498              -                       -                       
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 723,225            1,076,374         726,179            369,462            
คาใชจายทางการเงิน 3 (156,648)          (165,754)          (151,158)          (109,181)          
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 566,577            910,620            575,021            260,281            
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (100,771)          (194,994)          7,788                (64,389)            

กําไรสุทธิสําหรับงวด 465,806            715,626            582,809            195,892            

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 454,443            696,985            582,809            195,892            

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 11,363              18,641              
465,806            715,626            

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)
กําไรสุทธิ 0.37 0.57 0.48 0.16

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,214,498,745  1,214,130,812  1,214,498,745  1,214,130,812  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 566,577            910,620            575,021            260,281            
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 566,738            516,810            185,689            167,771            
รายการตัดบัญชีสินทรัพย 1,186                -                       -                       -                       
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 38,756              15,458              14,839              3,669                
กลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยคางรับ
   กิจการที่เกี่ยวของกัน -                       -                       (9,585)              -                       
รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (9,597)              (9,379)              (9,597)              (9,379)              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (38,668)            (46,498)            -                       -                       

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

สวนแบงกาไรจากเงนลงทุนในบรษทรวม (38,668)            (46,498)                                                          
กําไรจากการจายชําระหนี้กอนกําหนด -                       (41,773)            -                       -                       
กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ -                       (1,991)              -                       -                       
กําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ (2,395)              -                       (2,395)              -                       
คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนกูตัดจําหนาย 23,274              6,508                23,274              6,508                
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (38)                   7,618                18,750              (166)                 
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 2,237                -                       (244)                 -                       
รายไดดอกเบี้ยรับ (2,393)              (1,511)              (47,100)            (17,080)            
รายไดเงินปนผลรับ (41)                   -                       (492,902)          (27,783)            
คาใชจายดอกเบี้ย 156,648            165,754            151,158            109,181            

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 1,302,284         1,521,616         406,908            493,002            



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด(ตอ)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น)

ลูกหนี้การคา (64,020)            (266,624)          (66,598)            (45,564)            
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 13,331              (189)                 (28,946)            (71,353)            
สินคาคงเหลือ 33,283              23,298              10,960              5,604                
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 413                   (20,814)            (2,549)              122                   
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (6,634)              (47,577)            (1,833)              (953)                 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา (119,693)          51,553              (67,623)            4,841                
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (10,985)            10,211              7,236                (15,787)            
คาใชจายคางจาย 115,643            149,296            63,284              38,592              

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

คาใชจายคางจาย 115,643            149,296            63,284              38,592              
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,121              (65,276)            (32,126)            (19,952)            
รายไดรอตัดบัญชี -                       8,000                -                       8,000                
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 6,363                5,406                6,769                97                     

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,287,106         1,368,900         295,482            396,649            
ดอกเบี้ยรับ 3,310                2,643                65,649              16,534              
จายดอกเบี้ย (227,326) (218,002)          (205,524)          (120,201)          
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (25,051)            (25,416)            (7,462)              (7,282)              

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,038,039         1,128,125         148,145            285,700            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ําประกันเพ่ิมขึ้น (288)                 (201,045)          -                       (100,000)          
เงินปนผลรับ -                       3,150                -                       43,150              
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และบริษัทอื่น (119,007)          (703,011)          (119,007)          (787,156)          
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 31,387              3,308                24,860              168                   
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (636,579)          (539,980)          (95,371)            (181,913)          
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น -                       -                       (97,416)            (96,651)            
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                       -                       (133,086)          (4,455,739)       
รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                       -                       215,036            18,647              
สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (3,231)              (4,080)              (2,759)              (2,840)              
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (727,718)          (1,441,658)       (207,743)          (5,562,334)       

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด(ตอ)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง -                       (817,694)          -                       (680,200)          
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น(ลดลง) -                       (10,314)            104,451            -                       
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 133,086            2,929,580         133,086            2,910,000         
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (90,600)            (6,563,569)       (85,950)            (1,963,744)       
เงินสดจายชําระเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน (30,336)            (39,867)            (4,516)              (4,472)              
เงินสดรับจากการออกหุนกู -                       4,991,975         -                       4,991,975         
เงินสดจายซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ (78,738)            -                       (78,738)            -                       
เงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหผูถือหุนสวนนอย -                       (5,480)              -                       -                       
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (66,588)            484,631            68,333              5,253,559         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 243,733            171,098            8,735                (23,075)            

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

( ) ุ , , , ( , )
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,246,394         963,602            657,871            169,248            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินงวด 1,490,127         1,134,700         666,606            146,173            

-                       -                       
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 
รายการที่ไมใชเงินสด

สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน 34,305              9,507                -                       4,762                
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง) (83,727)            53,578              (3,939)              5,180                
เจาหนี้กอสรางและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 66,364              (13,465)            (15,902)            (14,053)            
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน 27,531              -                       492,861            24,633              
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 41                     -                       41                     -                       
เงินปนผลคางจาย 25,712              607,066            -                       607,066            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

สวนต่ํากวาทุน หุนกู สวนของ

ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ แปลงสภาพ - จัดสรรแลว - รวมสวนของ ผูถือหุน

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ปรับโครงสราง เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา แปลงคา องคประกอบ สํารอง ผูถือหุน สวนนอย

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ การถือหุน มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน งบการเงิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัทใหญ ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 1,214,499    5,843,475    305,000       (11,257)       1,206,976    (10,895)       23,416         131,226       3,710,469    12,412,909  575,065       12,987,974  
รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - - (39)              - - - - - (39)              - (39)              
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - 10,786         - - - 10,786         - 10,786         
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                  -                  -                  (39)              -                  10,786         -                  -                  -                  10,747         -                  10,747         
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 454,443       454,443       11,363         465,806       
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                  -                  -                  (39)              -                  10,786         -                  -                  454,443       465,190       11,363         476,553       
ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 10 -                  807              - - - - (807)            - - -                  - -                  
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง - - - - - - - - -                  -                  (25,712)       (25,712)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 1,214,499    5,844,282    305,000       (11,296)       1,206,976    (109)            22,609         131,226       4,164,912    12,878,099  560,716       13,438,815  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

สวนต่ํากวาทุน หุนกู สวนของ

ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ แปลงสภาพ - จัดสรรแลว - รวมสวนของ ผูถือหุน

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ปรับโครงสราง เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา แปลงคา องคประกอบ สํารอง ผูถือหุน สวนนอย

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ การถือหุน มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน งบการเงิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัทใหญ ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 1,214,131    5,816,434    305,000       (6,491)         1,156,655    (34,702)       37,353         131,226       2,494,224    11,113,830  596,162       11,709,992  
รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
   สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - - - - 19,021         - - - - 19,021         - 19,021         
   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - - (166)            - - - - - (166)            - (166)            
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (55,785)       - - -                  (55,785)       - (55,785)       
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                  -                  -                  (166)            19,021         (55,785)       -                  -                  -                  (36,930)       -                  (36,930)       
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 696,985       696,985       18,641         715,626       
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                  -                  -                  (166)            19,021         (55,785)       -                  -                  696,985       660,055       18,641         678,696       
จายเงินปนผล 13 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  (607,066)     (607,066)     - (607,066)     
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง -                  -                  - -                  - -                  - - -                  -                  (5,935)         (5,935)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,214,131    5,816,434    305,000       (6,657)         1,175,676    (90,487)       37,353         131,226       2,584,143    11,166,819  608,868       11,775,687  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6 

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

สวนต่ํากวาทุน หุนกู กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน จากการ สวนเกินทุน แปลงสภาพ - จัดสรรแลว -
ที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา องคประกอบ สํารอง

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 1,214,499    5,780,551    (792)            728,481       23,416         131,226       837,174       8,714,555    
คาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - -                  (39)              - -                  - -                  (39)              
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                  -                  (39)              -                  -                  -                  -                  (39)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 582,809       582,809       
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                  -                  (39)              -                  -                  -                  582,809       582,770       
ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 10 -                  807              - - (807)            - - -                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 1,214,499    5,781,358    (831)            728,481       22,609         131,226       1,419,983    9,297,325    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 1,214,131    5,753,510    (78)              728,481       37,353         131,226       1,096,713    8,961,336    
คาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน -                  -                  (164)            -                  -                  -                  -                  (164)            
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                  -                  (164)            -                  -                  -                  -                  (164)            
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  -                  195,892       195,892       
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                  -                  (164)            -                  -                  -                  195,892       195,728       
จายเงินปนผล 13 -                  -                  -                  -                  -                  -                  (607,066)     (607,066)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,214,131    5,753,510    (242)            728,481       37,353         131,226       685,539       8,549,998    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ” จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชน 

และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย  ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ  กิจการโรงพยาบาล  โดยมีท่ีอยูจดทะเบียน

เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ  อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด

ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด  

ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม  เหตุการณและสถานการณใหม  ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว  ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย       

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3     มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 กําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชี

ใหมดังตอไปนี้ 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 25 52 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

1.4      เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท  กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย  (“กลุมบริษัท ”) และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551  

2. ลูกหนีก้ารคา 

 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

 กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 182 721 5,331 3,899 

 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 6 509 1,685 922 

 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 11 16 390 - 

 - คางชําระมากกวา 12 เดือน 16 14 - - 

รวมลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 215 1,260 7,406 4,821 

 กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน    

 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,238,448 1,237,955 408,250 397,327 

 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 193,765 239,208 99,625 153,447 

 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 220,235 138,251 171,813 74,710 

 - คางชําระมากกวา 12 เดือน 100,576 89,349 50,095 53,509 

รวมลูกหน้ีกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,753,024 1,704,763 729,783 678,993 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (174,913) (152,961) (106,230) (104,614) 

รวมลูกหน้ีกิจการที่ไมเก่ียวของกัน –สุทธิ 1,578,111 1,551,802 623,553 574,379 

รวมลูกหน้ีการคา–สทุธิ 1,578,326 1,553,062 630,959 579,200 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น 

ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

รายการ 

รายไดคารกัษาพยาบาล 

นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม 

ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 

รายไดคาวิเคราะหแลบ ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน ราคาทีต่กลงตามความเหมาะสมตามปกติของธรุกิจ 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป 

ซื้อและจําหนายทรัพยสิน ราคาทีต่กลงตามความเหมาะสมตามปกติของธรุกิจ 

 รายการธุรกิจท่ีสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 บริษทัยอย                                

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ - - 6.6 4.6 

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 50.4 54.9 

ดอกเบี้ยรับ - - 46.6 17.1 

เงินปนผลรบั (หมายเหตุ 4) - - 465.3 24.6 

รายไดอื่น - - 20.7 8.7 

ตนทุนบริการ - - 57.4 55.0 

คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 41.7 23.1 

คาใชจายอื่น - - 2.4 8.6 

ดอกเบี้ยจาย - - 1.1 - 

ขายเครื่องมือแพทย - - 24.2 - 

 บริษัทรวม    

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 0.7 - 0.6 - 

เงินปนผลรบั (หมายเหตุ 5) - - 27.5 3.2 

รายไดอื่น - 0.1 - 0.1 

ตนทุนบริการ 22.1 25.8 15.1 19.9 

คาใชจายอื่น - 1.9 - 1.9 

ดอกเบี้ยจาย - 0.1 - - 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 2.1 0.4 - 0.2 

ตนทุนบริการ 3.7 3.1 3.7 3.1 

คาใชจายอื่น 2.3 4.2 1.6 4.1 

 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 ไดแสดงแยกตางหากใน           

งบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

 ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย - - 7,371 4,309 

บริษัทรวม 99 161 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 116 1,099 35 512 

รวมลูกหน้ีการคา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 215 1,260 7,406 4,821 

     

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย - - 143,535 45,811 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 143,535 45,811 

     

 ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 25,924 25,268 

รวม - - 25,924 25,268 

     

 อ่ืนๆ    

บริษัทยอย - - 47,131 16,822 

บริษัทรวม 27,885 32,767 2,700 2,804 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,265 13,714 - - 

รวม 33,150 46,481 49,831 19,626 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 33,150 46,481 75,755 44,894 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

 เงินปนผลคางรับ – กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย - - 465,330 - 

บริษัทรวม 27,531 - 27,531 - 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 27,531 - 492,861 - 

     

 เงินใหกูยมืระยะยาวแกกจิการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย - - 3,480,983 3,560,759 

รวมเงินใหกูยมืระยะยาวแกกจิการท่ีเก่ียวของกัน - - 3,480,983 3,560,759 

     

 ดอกเบีย้คางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน, สทุธิ    

บริษัทยอย - - 23,075 33,610 

รวมดอกเบีย้คางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน, สทุธิ - - 23,075 33,610 

     

สทิธิการเชา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

 

                              

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธ)ิ    

บริษัทรวม 307,261 302,979 - - 

บุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 104,154 105,550 - - 

รวมสทิธิการเชา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 411,415 408,529 - - 

     

 เงินกูยมืระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย - - 501,031 396,580 

รวมเงินกูยมืระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 501,031 396,580 

     

 เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย - - 37,105 38,647 

บริษัทรวม 21,022 34,356 13,463 26,051 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,180 802 1,180 794 

รวมเจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 22,202 35,158 51,748 65,492 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

 เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย - - 21,050 15,182 

บริษัทรวม 23,752 26,726 - - 

   บริษัทที่เก่ียวของกัน 7,976 15,987 822 - 

รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 31,728 42,713 21,872 15,182 

     

 

เงินมัดจํารับ – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

(รวมอยูในหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น)    

บริษัทยอย - - 1,857 - 

รวมเงินมัดจํารับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 1,857 - 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2552 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม ในระหวางงวด 31 มีนาคม 

 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2552 

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย 45,811 97,724 - 143,535 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 45,811 97,724 - 143,535 

     

 เงินใหกูยมืระยะยาวแกกจิการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย 3,560,759 135,260 (215,036) 3,480,983 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 3,560,759 135,260 (215,036) 3,480,983 

     

 เงินกูยมืระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทยอย 396,580 501,031 (396,580) 501,031 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 396,580 501,031 (396,580) 501,031 
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  การบริหารการเงนิของกลุมบริษทัฯ 

 ในป 2551 บริษัทฯไดจัดการบริหารการกูยืมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

บริหารสภาพคลองภายในกลุมบริษัท  โดยคิดดอกเบ้ียการกูยืมระหวางกันในอัตราใกลเคียงกับอัตรา

ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมียอดเงินกูยืมจากบริษัทยอยเปนจํานวน

เงิน 501.03 ลานบาท 

  เงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในป 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาใหกูยืมเงิน ระยะสั้นและระยะยาว ระยะเวลา  3 - 8 ป  กับบริษัทยอย

หลายแหงโดยคิดดอกเบ้ียสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา  

(FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 2.50 ตอป ซ่ึงมีกําหนดชําระดอกเบ้ียเปนราย

เดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามท่ีระบุไวในสัญญา  ในป  2552 อัตราดอกเบ้ียไดมีการ

เปล่ียนแปลงจาก  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา  (FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี

รอยละ 5.25 ตอป ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการท่ี

เกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินคงเหลือรวม 3,624.52 ลานบาท  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯ มีดอกเบ้ียคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 

จํากัด จํานวนเงิน 23.07 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 43.19 ลานบาท) ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานานและ

กอนป 2552 บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ

ไดโอนกลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท้ังจํานวน ในป 2552 เนื่องจากบริษัทฯไดรับชําระดอกเบ้ีย

ดังกลาวอยางตอเนื่องและฝายบริหารเช่ือวาจะไดรับชําระหนี้คงเหลือท้ังจํานวน  

 สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกําหนดคาจางบริหารงานเปน

อัตรารอยละของรายไดคารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 

ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลงท่ี

ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารงานเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545 
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 สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุใน

สัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชาท่ีดินเปนเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเปน

รายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญาเร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2550 

 บริษัทยอย 

 เม่ือวันท่ี  5 มิถุนายน  2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน

ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุใน

สัญญาตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2547 ตอมาวันท่ี  1 พฤศจิกายน  2549 บริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญา

ดังกลาวเปนเวลา 3 ป  

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใช

ดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยดังกลาวตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา เร่ิม

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 ในป 2551 บริษัทฯ ไดตอสัญญาดังกลาวเปนเวลา 3 ป 

สัญญาบริการ 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการกับบริษัทฯและบริษัทยอยอ่ืน โดยบริษัทฯและบริษัทยอยอ่ืน 

ตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา 

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

บริษัทฯไดคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับ

บริษัทยอยแหงหนึ่ง 

บริษัทรวม 

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ

เปนระยะเวลา  3 ป นับตั้งแตวันเร่ิมใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก  บริษัทฯตองชําระ

คาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
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4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: พันบาท) 

 ประเภท  อัตรารอยละของ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท กิจการ ทุนชําระแลว การถือหุน เงินลงทนุ (วิธรีาคาทนุ) เงินปนผลรบั 

   

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2551 

บรษิทั สมติเิวช จาํกัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 94.32 94.32 1,544,777 1,544,777 94,317 - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.69 98.69 573,681 573,681 - 24,633 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.63 99.63 609,373 609,373 79,704 - 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 88.66 88.66 582,820 582,820 77,949 - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง จํากัด โรงพยาบาล 105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.09 97.09 706,271 706,271 108,741 - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล 400 ลานบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 40,000 - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 22,500 - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 - - 

บรษิทั วัฒนเวช จาํกัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.61 99.61 450,257 450,257 17,932 - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสมีา จาํกัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 87.86 87.86 899,228 899,228 - - 

บริษัท เนช่ันแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  เซ็นทรัลแลบ 75 ลานบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 18,487 - 
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(หนวย: พันบาท) 

 ประเภท  อัตรารอยละของ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท กิจการ ทุนชําระแลว การถือหุน เงินลงทนุ (วิธรีาคาทนุ) เงินปนผลรบั 

   

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2551 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส  

(ประเทศไทย) จํากัด 

เซ็นทรัลแลบ    10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 5,700 - 

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐ 100.00 100.00 338,323 338,323 - - 

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

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลานเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล  

 เฮลธแคร จํากัด  

การลงทนุ 35 ลานบาท 100.00 100.00 35,000 35,000 - - 

บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด โรงพยาบาล 160 ลานบาท 100.00 100.00 160,000 160,000 - - 

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00 100.00 999 999 - - 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสขุภาพ 105 ลานบาท 99.94 99.94 47,027 47,027 - - 

บริษัท รอยัลบางกอก  เฮ็ลธแคร จํากัด บริหารจัดการ 1 ลานบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด บริการดาน

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

30 ลานบาท 100.00 100.00 30,000 

 

 

30,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอย     7,488,821 7,488,821 465,330 24,633 
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5. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทนุชําระ 

แลว อัตรารอยละของการถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31    31  วิธีสวนไดเสีย วิธรีาคาทนุ 

   

 มนีาคม              

2552 

ธนัวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ        

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา 21.4 ลานบาท 49.00 49.00 101,918 96,862 52,500 52,500 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 

 โทรทัศนและวิทยุ 

5 ลานบาท 30.00 30.00 1,070 1,070 1,500 1,500 

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 996 884 101 101 

Siam Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 747 647 101 101 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,099 882 88 88 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 35,106 33,789 50,859 50,859 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 38.24 1,656,621 1,652,751 1,459,800 1,459,800 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ    1,797,557 1,786,885 1,564,949 1,564,949 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทนุชําระ 

แลว อัตรารอยละของการถือหุน งบการเงินรวม 

   31    31  วิธีสวนไดเสีย 

   

 มนีาคม              

2552 

ธนัวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย      

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ภัตตาคารและประกอบการอาหาร

สุขภาพและบริการจัดการอาคาร

และสถานที่ 

5 ลานบาท 26.00 26.00 2,788 2,284 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจัดการ 0.15 ลานเหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม 

30.00 30.00 393 393 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย    3,181 2,677 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม    1,800,738 1,789,562 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไรจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลรบั 

 31 มีนาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 มีนาคม 

2551 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ    

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 5,056 4,423 - 3,150 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด - - - - 

S.R. Property Investment Co., Ltd. 97 80 - - 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 89 39 - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  204 - - - 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 1,317 93 - - 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  31,401 41,516 27,531 - 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย    

บรษิทั โซเด็กซโซ ซพัพอรท เซอรวสิ                       

(ประเทศไทย) จํากัด 

504 347 - - 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management 

Services LLC. 

- - - - 

รวม 38,668 46,498 27,531 3,150 

 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2552 จํานวนประมาณ 31 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 7 (31 มีนาคม 2551 : ประมาณ 42 ลานบาท 

หรือเทากับรอยละ 6) ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณข้ึนจากงบการเงิน ซ่ึงผานการสอบทานจาก

ผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และจํานวนประมาณ 5 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 1 (31 มีนาคม 2551: 

ประมาณ 5 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 0.7) ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณข้ึนจากงบการเงินท่ี

จัดทําโดยบริษัทเหลานั้นและยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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6. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทนุชําระ

แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย

ละของการ

ถือหุน เงินลงทนุ (ราคาทุน) 

  

 

 

31          

มีนาคม 

2552 

31 

ธนัวาคม 

2551 

 เงินลงทุนโดยบริษทัฯ     

 เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ

ของตลาด     

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

บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จํากัด 

(มหาชน) 

โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 

0บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด 

(มหาชน) 

โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 

    2,328 2,328 

หัก: สวนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุน 

 

  (831) (792) 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ

ของตลาด - สทุธิ 

 

  1,497 1,536 

      

 เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบนิ  440 3.27 36,000 36,000 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน    36,000 36,000 

      

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทนุชําระ

แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย

ละของการ

ถือหุน เงินลงทนุ (ราคาทุน) 

  

 

 

31          

มีนาคม 

2552 

31 

ธนัวาคม 

2551 

 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน     

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล   300 10.00 31,650 31,650 

บริษัท เอ็กซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ 

จาํกัด 

วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอกซเรย 

80 5.11 4,520 4,520 

บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด  - - 25 25 

บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จํากัด ใหเชาเครื่องมือ

แพทย     

130 - 3 3 

บริษัท วินสโตร จํากัด ขายสง-ปลีก

สินคาอุปโภค

บริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด ธุรกิจนําเที่ยว 25 2.12 531 531 

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงทนุในธรุกิจ

พยาบาล 

2,341.27 17.17 1,022,163 903,156 

บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จํากัด การลงทนุ 44 9.09 5,000 5,000 

    1,064,118 945,111 

หัก: คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน    (12,587) (12,587) 

เงินลงทุนบริษทัอ่ืน - สทุธิ    1,051,531 932,524 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สทุธิ                 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ   1,089,028 970,060 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทนุชําระ

แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย

ละของการ

ถือหุน เงินลงทนุ (ราคาทุน) 

  

 

 

31   

มีนาคม 

2552 

31 

ธนัวาคม 

2551 

 บริษัทอ่ืนท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย     

บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยา

สมนุไพร 

80 0.60 290 290 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น – สุทธ ิ    290 290 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – สทุธิในงบ

การเงินรวม 

 

  1,089,318 970,350 

 ในป 2552 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท  ประสิทธ์ิพัฒนา  จํากัด (มหาชน) เปนจํานวน

รวม 119.52 ลานหุน  รวมเปนเงิน  119.01 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ  มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท

ดังกลาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 17.17 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2552 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 19,279,947 5,642,176 

ซ้ือเพิ่มระหวางงวด – ราคาทุน 546,323 79,470 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีจําหนาย (49,851) (43,610) 

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (535,984) (182,181) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 8,369 - 

มูลคาสุทธิตามบัญช ีณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 19,248,804 5,495,855 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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8. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 3,376,646 3,172,381 

บวก: กูเพิ่ม 133,086 133,086 

หัก:  จายคืนเงินกู (90,600) (85,950) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 4,570 2,237 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 3,423,702 3,221,754 

หัก:  สวนท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (375,360) (343,800) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึง

กําหนดชําระในหนึ่งป 3,048,342 2,877,954 

 ในป 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูจํานวนรวม 5,000 ลานบาท ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 11 และบริษัทฯ

และบริษัทยอยไดใชเงินรับจากการออกหุนกูดังกลาวเพื่อจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินเกือบท้ังหมด และไดไถถอนการจํานองและจํานําสินทรัพยเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินท้ังหมดแลว นอกจากนี้ บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 

3,438 ลานบาท มีกําหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 

(FDR) บวกรอยละ 2 ตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือน

ตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนํา

ทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยไปคํ้าประกันใดๆ  และระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการท่ี

บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม  และบริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงิน

กูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 17 

 ในเดือนกันยายน 2551 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 25 ลาน

เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกรอยละ 2 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและ

เงินตนเปนรายไตรมาสตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯ ไดเบิกเงินกูยืม

ดังกลาวแลวจํานวน 4.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2551: 0.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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9. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  

2552 

31 ธนัวาคม    

2551 

31 มีนาคม  

2552 

31 ธนัวาคม    

2551 

หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน 281,661 281,423 9,398 13,914 

หกั : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (26,974) (30,704) (709) (1,090) 

รวม 254,687 250,719 8,689 12,824 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป (109,288) (108,255) (7,716) (11,450) 

หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนที่

ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 145,399 142,464 973 1,374 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันต่ําตามสัญญาเชา

ทางการเงินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม

สญัญาเชาการเงิน 123.3 158.4 281.7 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบญัชี                                                                                                                                                                                                               (14.0) (13.0) (27.0) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม

สญัญาเชาการเงิน 109.3 145.4 254.7 

                              (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม

สญัญาเชาการเงิน 8.4 1.0 9.4 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชาการเงินรอการตัดบญัชี                                                                                                                                                                                                               (0.7) - (0.7) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม

สญัญาเชาการเงิน 7.7 1.0 8.7 
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 เจาหนี้สัญญาเชาการเงิน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญาเพื่อจัดหา

เคร่ืองมือทางการแพทย อุปกรณ และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคา

เชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเม่ือครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิ

ขอซ้ือสินทรัพยดังกลาวไดในราคาท่ีกําหนดในสัญญา  

10.     ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ 

 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 1/2549 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกและ

เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ  ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู /

ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ  (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา ) และ/หรือผูลงทุนสถาบันใน

ประเทศ เปนเงินสกุลตางประเทศ  หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  

ระยะเวลาไมเกิน  5 ป นับแตวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ ท้ังนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเงื่อนไขท่ีเกี่ยวกับการ

เสนอขายหุนกูแปลงสภาพคร้ังนี้  โดยเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ  บริษัทฯจะ

นําไปใชเพื่อชําระคืนหนี้เงินกูยืมใหกับเจาหนี้  เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ เพื่อ

รองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน  โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ี

ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน  2,372,308 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 

2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,183,410,108 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม  จํานวน 

1,181,037,800 บาท   

 นอกจากนี้ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน  131,226,422 บาท แบงออกเปนหุน

สามัญจํานวน 131,226,422 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,181,037,800 บาท เพิ่มข้ึนเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน  1,312,264,222 บาท เพื่อรองรับการใช

สิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการท่ีผูถือหุนกูแปลงสภาพ

ขางตนใชสิทธิไมครบตามจํานวนหุนท่ีสํารองไว หรือจากการจองซ้ือหุนกูแปลงสภาพไมครบท้ัง

จํานวนตามท่ีเสนอขาย (แลวแตกรณี ) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและ

เสนอขายหุนสวนท่ีเหลือดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private 

Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ .12/2543 เร่ือง 

การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม  ท้ังนี้ รายละเอียดในการจัดสรร เชน 

เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดตอไป  รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  
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 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 20 และ 

21 มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติ

ใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯได

ออกหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู /ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป 

อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75 ตอป  จํานวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนักลงทุนตางประเทศท้ังจํานวน 

(โดยยกเวนไมขายตอนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิด

เปนมูลคาท้ังส้ิน 124 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจํานวน 4,731,840,000 บาท (ณ 

อัตราแลกเปล่ียนคงท่ีท่ี 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติ

ใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลงสภาพนี้มีกําหนดไถถอนในวันท่ี 

12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอน

บริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงิน

บาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 

บาทตอหุน ซ่ึงราคานี้อาจมีการเปล่ียนแปลงแกไขไดภายใตเงื่อนไขของหุนกูท่ีกําหนดไว หุนกูแปลง

สภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเงื่อนไขการไถถอนภายใตเงื่อนไข

ของหุนกู 

 หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตาม  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน” กําหนดใหกิจการท่ีออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหนี้สินแยกจากสวนท่ี

เปนสวนของเจาของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดังนั้น ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ ได

แยกองคประกอบของหนีส้นิและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกนั โดยองคประกอบของ

หนี้สินนั้นไดคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบ้ียท่ีตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปนอยูขณะนั้น ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวางราคา

ตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนท่ีเปนองคประกอบของหนี้สิน 

 หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนหนี้สินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุน

สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนทุนซ่ึงกําหนดข้ึน ณ วันท่ีออก

หุนกูจะไมมีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปหากไมมีการแปลงสภาพหุนกูกอนวันครบ

กําหนด 
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 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษคร้ังท่ี 1/2551 ไดอนุมัติการ

ซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพดังกลาว จนถึง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพรวม

ท้ังส้ิน 36,170 หุน คิดเปนมูลคาเงินตนประมาณ 36 ลานเหรียญสหรัฐ ทําใหเกิดผลกําไรสุทธิจากการ

ซ้ือคืนดังกลาวจํานวนรวม 32.0 ลานบาท ซ่ึงเปนกําไรจากการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพในป 2552 

จํานวน 2.4 ลานบาท กําไรจากการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพนี้ไดรวมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนแลว 

 จนถึง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 255 2ไดมีการแปลงสภาพหุนกูจํานวน 31 ,830 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 

33,460,945 หุน ในราคาหุนสามัญหุนละ 36.30 บาทตอหุน ทําให ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมี

ทุนออกจําหนายจํานวนท้ังส้ิน 1,214,498,745 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และมีสวนเกินทุนเพิ่มข้ึนจาก

การแปลงคาหุนกูดังกลาวจํานวนรวม 1,204.5 ลานบาท 

11.      หุนกู 

 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขาย

หุนกูสกุลเงินบาทในวงเงินมูลคาไมเกิน 7,000 ลานบาท โดยอาจออกในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง เพื่อใชใน

การชําระคืนหนี้ปจจุบันและเพิ่มชองทางในการหาแหลงเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและ

ไมมีสวนลด จํานวนรวม 5 ,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1 ,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 5 ,000 

ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 3 ป มูลคารวม 3 ,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.11  

ตอป และ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2 ,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.84  ตอป โดยมีกําหนด

ชําระดอกเบ้ียทุกคร่ึงป 

 หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจาย 

ปนผล การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 

12.   ภาษีเงินไดนิติบุคคล     

  (หนวย: ลานบาท) 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                    

31 มีนาคม 2552 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวด 140.1 31.5 

หัก: โอนกลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย            

ซ่ึงตั้งไวสูงไปในงวดกอน (39.3) (39.3) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสุทธิ 100.8 (7.8) 
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13. เงินปนผลจาย 

 เม่ือวันท่ี  27 มีนาคม  2551 ท่ีประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ  ประจําป  2551 ไดอนุมัติให

จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,214,130,812 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุน

ละ 0.50 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน  607.1 ลานบาท  บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน

เมษายน 2551   

14. สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา  20 ปนับตั้งแต

วันท่ี 26 กุมภาพันธ  2547 ถึงวันท่ี  25 กุมภาพันธ  2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ  17 เดือนแรก  ใน

อัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามท่ีกําหนดไวในสัญญา สําหรับ 3 ปสุดทาย มีอัตรา

คาเชาเดือนละ 560,000 บาท  

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล  มีกําหนด

ระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันท่ี 28 กันยายน 2547 ถึงวันท่ี 27 กันยายน 2577 โดยจะเร่ิมชําระคา

เชาคร้ังแรกในวันท่ี  10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ  50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก  3 ปใน

อัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ  มีกําหนดระยะเวลาการเชา  7 ป นับตั้งแต 

วันท่ี 1 กันยายน 2548 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน  โดยเร่ิมชําระคร้ัง

แรกในวันที่  1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2549 เปน

ตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2578 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน  โดยเร่ิมชําระคร้ังแรกในวันท่ี  5 มกราคม 

2549 ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชําระคาเชาในอัตรา

เดือนละ 100,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯตอง

ยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ  เม่ือหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคารขางตน

เรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมี

กําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชาเปนรายป  โดย 5 

ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ  492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก  ๆ 5 ป และสําหรับ  5 ปสุดทายมี

อัตราคาเชาปละ 990,943 บาท  
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บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารท่ีจอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันท่ี  10 กันยายน  2546 

กําหนดระยะเวลาการเชา   30 ป ตั้งแตวันท่ี  8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาท้ังส้ิน  155.11 ลานบาท 

และบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาแลวเปนจํานวน  38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาท่ีกําหนดคา

เชา สวนท่ีเหลือจายชําระเปนรายเดือน  นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกันใน

การใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 

(หนวย: ลานบาท) 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับสมาคมแหงหนึ่งซ่ึงเปนผูถือหุนรายหนึ่ง  เพื่อใชในการกอสราง

โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได  

15. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 ประกอบดวย 

15.1 ภาระผูกพัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป เกินกวา 5 ป ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป เกินกวา 5 ป 

ภาระผูกพันตามสญัญา       

-  ตามสญัญาเชาอาคารและทีด่นิ                87 183 433 11 35 112 

-  ตามสญัญาเชาอปุกรณสาํนักงาน

และบริการอื่น 

101 29 - 21 22 - 

-  ตามสัญญาเพ่ือจัดหาและซอม

บํารุงเครื่องมือทางการแพทย 

69 34 - 7 1 - 

-  ตามสญัญาคากอสรางและตกแตง

อาคาร 

186 2 - 70 - - 

รวม 443 248 433 109 58 112 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 13 1 

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการใชไฟฟาและอื่นๆ 53 14 

รวม 66 15 
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15.2    คดีฟองรอง 

 

 

บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการ กอสราง

อาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ซ่ึงบริษัทยอย

ไดตั้งสํารองเผ่ือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเต็มจํานวนแลว 

16. การเสนอขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี

สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามท่ี

แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวได 

17. สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap contract) 

 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนสัญญาท่ีชวยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของ

อัตราดอกเบ้ีย  

 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินแหง

หนึ่ง มีกําหนดระยะเวลา 5 ป โดยเปล่ียนจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา

บวกรอยละ 2 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.5 ตอป ของยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน 

 มูลคายตุธิรรมสุทธิ  

 มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ีในงบดุล มีดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  

2552 

31 ธนัวาคม    

2551 

31 มีนาคม  

2552 

31 ธนัวาคม    

2551 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบีย้ (หน้ีสิน) (164.6) (193.8) (164.6) (193.8) 
 

 มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียคํานวณโดยใชอัตราท่ีกําหนดโดยสถาบันการเงิน

เสมือนวาไดยกเลิกสัญญานั้น ณ วันท่ีในงบดุล 
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18. เหตุการณหลังวันท่ีในงบการเงิน 

         เงินปนผลจาย 

 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2552 ไดอนุมัติใหจายเงิน

ปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,214,498,745 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.60 

บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 728.7 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน  2552 

การจายเงินปนผลดังกลาวจะบันทึกในไตรมาสท่ีสอง 

 ตราสารหนี้ 

 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป  2552 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ

ออกและเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในวงเงินไมเกิน  5,000 ลานบาท อายุไมเกิน 10 ป นับแต

วันออกตราสารหนี้  ตราสารหนี้มีลักษณะเปนตราสารหนี้ท่ีไมมีหลักประกัน  ชนิดระบุช่ือผูถือและ /

หรือไมระบุช่ือผูถือ  ประเภทดอยสิทธิและ /หรือไมดอยสิทธิโดยมีและ /หรือไมมีผูแทนผูถือตราสาร

หนี้ เสนอขายในประเทศและ /หรือตางประเทศ  ใหแกผูลงทุนประชาชนท่ัวไป  และ/หรือผูลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุนสถาบัน  และ/หรือผูลงทุนรายใหญ  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยอาจเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว 

19. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯแลวเม่ือวันท่ี

14 พฤษภาคม 2552 
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