
 

 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 



 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงนิเฉพาะกิจการของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  ขาพเจามิไดสอบทานงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริษัทรวมในประเทศแหงหนึ่งซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมนี้ ซ่ึงในงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีสวนแบงกําไรในบริษัทรวมนี้เปนจํานวนเงินประมาณ 59.7 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 7.68 ของกําไรสุทธิรวม งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน 
โดยขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีนั้นแลว ดังนั้นการรายงานของขาพเจาในสวนที่
เกี่ยวของกับจาํนวนเงินและรายการตาง ๆ ของบริษัทรวมซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมนี้จึงถือตามรายงานการ
สอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงนิแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จงึใหความเชื่อมั่นนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน
ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบญัชีแตเสนอเพยีงรายงานการสอบทาน
เทานั้น 

จากการสอบทานของขาพเจาและโดยอาศยัรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืน ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปน
เหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการ
สอบทานของขาพเจา 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และจากการตรวจสอบของขาพเจาและโดยอาศยัรายงาน
การตรวจสอบของผูสอบบัญชีอ่ืน ขาพเจาไดเสนอรายงานไวอยางไมมเีงื่อนไขตามรายงานลงวนัที่ 24 
กุมภาพนัธ 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบไว  ณ ทีน่ี้ 
เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันทีใ่นรายงานนั้น 

 

 

 

ณรงค  พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2553 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,930,273          1,886,442          972,144             1,132,426          
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน 2,100,911          1,201,828          2,099,083          1,200,009          
ลูกหนี้การคา 2

กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 1,117                 1,058                 11,583               6,934                 
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 1,783,877          1,550,407          677,139             530,507             

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,784,994          1,551,465          688,722             537,441             
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                         -                         157,576             209,492             
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 8,819                 22,283               54,842               43,081               
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                         -                         537,809             -                         
สินคาคงเหลือ 223,912             255,239             50,981               62,412               
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 180,234             165,902             70,619               59,688               
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 6,229,143          5,083,159          4,631,776          3,244,549          
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 16,156               15,972               -                         -                         
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                         -                         7,790,727          7,787,327          
เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 1,996,246          1,932,153          1,564,949          1,564,949          
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 6 1,639,397          1,639,479          1,639,107          1,639,189          
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                         -                         2,449,899          2,786,758          
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 7 18,862,405        19,130,028        4,949,819          5,046,930          
ที่ดินที่ยังไมไดใชเพ่ือการดําเนินงาน 472,414             472,414             472,414             472,414             
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 172,291             171,163             77,142               79,723               
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

คาความนิยม 1,298,683          1,296,207          -                         -                         
สิทธิการเชา - สุทธิ 3 534,409             547,735             62,165               63,218               
อื่นๆ 68,254               70,399               12,264               11,921               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 25,060,255        25,275,550        19,018,486        19,452,429        
รวมสินทรัพย 31,289,398        30,358,709        23,650,262        22,696,978        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 31,849               33,257               -                         -                         
เจาหนี้การคา
  กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 61,734               57,896               83,167               88,795               

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 951,798             982,307             261,983             285,716             
รวมเจาหนี้การคา 1,013,532          1,040,203          345,150             374,511             
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 359,363             361,888             343,800             343,800             
สวนของหนี้สินสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 9 90,333               79,819               1,413                 1,247                 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                         -                         927,967             622,886             
เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงาน 92,854               82,693               16,313               9,837                 
เจาหนี้อื่น
  กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 2,698                 14,449               15,689               18,388               

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 242,638             284,683             54,104               64,942               
รวมเจาหนี้อื่น 245,336             299,132             69,793               83,330               
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 462,432             236,346             66,144               24,349               
คาใชจายคางจาย 1,218,463          1,066,854          502,470             431,028             
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 255,483             294,614             83,046               95,696               
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,769,645          3,494,806          2,356,096          1,986,684          
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 2,516,256          2,608,338          2,377,950          2,463,900          
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 110,973             94,271               590                    1,365                 
หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนหนี้สิน 10 1,127,967          1,118,425          1,127,967          1,118,425          
หุนกู 11 7,960,603          7,959,773          7,960,603          7,959,773          
รายไดรอตัดบัญชี 174,791             184,350             174,791             184,350             
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 3 151,182             151,624             77,979               73,433               
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 12,041,772        12,116,781        11,719,880        11,801,246        
รวมหนี้สิน 15,811,417        15,611,587        14,075,976        13,787,930        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
(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          
สวนเกินมูลคาหุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 5,855,970          5,855,970          5,793,046          5,793,046          

ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 305,000             305,000             -                         -                         

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 6 (10,769)              (10,687)              (304)                   (222)                   
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 1,980,927          1,980,927          728,482             728,482             

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (63,527)              (44,144)              -                         -                         
หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนทุน 10 10,921               10,921               10,921               10,921               
กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 131,226             131,226             131,226             131,226             
ยังไมไดจัดสรร 5,460,528          4,706,958          1,696,416          1,031,096          

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 14,884,775        14,150,670        9,574,286          8,909,048          
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 593,206             596,452             -                         -
รวมสวนของผูถือหุน 15,477,981        14,747,122        9,574,286          8,909,048          
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 31,289,398        30,358,709        23,650,262        22,696,978        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได 
รายไดคารักษาพยาบาล 3 5,996,687          5,312,321          1,855,165          1,686,909          
รายไดอื่น 3

รายไดจากการจําหนายสินคา อาหารและเครื่องด่ืม 38,071               36,649               8,578                 8,966                 
ดอกเบี้ยรับ 12,995               2,393                 46,277               47,100               
เงินปนผลรับ -                         41                      537,809             492,902             
อื่น ๆ 61,957               38,721               81,225               88,787               

รวมรายไดอื่น 113,023             77,804               673,889             637,755             
รวมรายได 6,109,710          5,390,125          2,529,054          2,324,664          
คาใชจาย 
ตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและอื่น ๆ 3 3,324,162          3,043,074          1,030,873          933,018             
คาใชจายในการบริหาร 3 1,115,063          1,088,614          448,221             472,636             
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 531,920             566,738             177,205             185,689             
คาตอบแทนผูบริหาร 8,532                 7,142                 8,532                 7,142                 
รวมคาใชจาย 4,979,677          4,705,568          1,664,831          1,598,485          

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
    คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,130,033          684,557             864,223             726,179             
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 64,206               38,668               -                         -                         

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,194,239          723,225             864,223             726,179             

คาใชจายทางการเงิน 3 (154,253)            (156,648)            (149,579)            (151,158)            

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,039,986          566,577             714,644             575,021             

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (262,838)            (100,771)            (49,324)              7,788                 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 777,148             465,806             665,320             582,809             

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 753,570             454,443             665,320             582,809             

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 23,578               11,363               
777,148             465,806             

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)
กําไรสุทธิ 0.62 0.37 0.55 0.48

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2553 และ 2552



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

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,039,986          566,577             714,644             575,021             
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 531,920             566,738             177,205             185,689             
รายการตัดบัญชีสินทรัพย 1,532                 1,186                 -                         -                         
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 23,151               38,756               10,334               14,839               
กลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยคางรับ
   กิจการที่เกี่ยวของกัน -                         -                         -                         (9,585)                
รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (9,559)                (9,597)                (9,559)                (9,597)                
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (64,206)              (38,668)              -                         -                         
กําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ -                         (2,395)                -                         (2,395)                

คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนกูตัดจําหนาย 2,190                 23,274               2,190                 23,274               

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (633)                   (38)                     179                    18,750               

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง -                         2,237                 12,691               (244)                   

รายไดดอกเบี้ยรับ (12,995)              (2,393)                (46,277)              (47,100)              
รายไดเงินปนผลรับ -                         (41)                     (537,809)            (492,902)            
คาใชจายดอกเบี้ย 154,253             156,648             149,579             151,158             

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน 1,665,639          1,302,284          473,177             406,908             

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น)

ลูกหนี้การคา (256,680)            (64,020)              (161,615)            (66,598)              
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 13,464               13,331               (9,563)                (28,946)              
สินคาคงเหลือ 31,327               33,283               11,431               10,960               
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (12,420)              413                    (8,821)                (2,549)                
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (9)                       (6,634)                207                    (1,833)                

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา (26,671)              (119,693)            (29,361)              (67,623)              
เจาหนี้อื่น (53,797)              (123,183)            (13,830)              4,250                 
คาใชจายคางจาย 182,931             115,643             102,749             63,284               
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,144)                94,520               10,626               (54,603)              
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (442)                   41,162               4,546                 32,232               

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,541,198          1,287,106          379,546             295,482             
ดอกเบี้ยรับ 2,893                 3,310                 33,656               65,649               
จายดอกเบี้ย (173,726) (227,326) (172,366)            (205,524)            
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (38,200)              (25,051)              (7,958)                (7,462)                

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,332,165          1,038,039          232,878             148,145             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2553 และ 2552



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

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (899,083)            (19)                     (899,074)            -                         
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพ่ิมขึ้น (184)                   (269)                   -                         -                         
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน 8,190                 -                         8,190                 -                         
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และบริษัทอื่น (3,400)                (119,007)            (3,400)                (119,007)            
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,774                 31,387               217                    24,860               
เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (263,851)            (636,579)            (93,557)              (95,371)              
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) -                         -                         50,414               (97,416)              
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น -                         -                         (5,304)                (133,086)            
รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                         -                         330,974             215,036             
สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (10,487)              (3,231)                (96)                     (2,759)                
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,167,041)         (727,718)            (611,636)            (207,743)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น -                         -                         305,081             104,451             

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                         133,086             -                         133,086             
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (90,649)              (90,600)              (85,950)              (85,950)              
เงินสดจายชําระเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน (30,644)              (30,336)              (655)                   (4,516)                
เงินสดจายซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ -                         (78,738)              -                         (78,738)              
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (121,293)            (66,588)              218,476             68,333               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 43,831               243,733             (160,282)            8,735                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,886,442          1,246,394          1,132,426          657,871             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด 1,930,273          1,490,127          972,144             666,606             

-                         -                         
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 
รายการที่ไมใชเงินสด

สินทรัพยซ้ือภายใตสัญญาเชาการเงิน 54,195               34,305               -                         -                         
เจาหนี้คาซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณลดลง (62,890)              (83,727)              (23,274)              (3,939)                
เจาหนี้กอสรางและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 10,161               66,364               6,476                 (15,902)              
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                         27,531               537,809             492,861             
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน -                         41                      -                         41                      
เงินปนผลคางจาย 25,901               25,712               -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2553 และ 2552



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)

หุนกู สวนของ

ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ สวนต่ํากวาทุน สวนเกินทุน แปลงสภาพ - จัดสรรแลว - รวมสวนของ ผูถือหุน

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ปรับโครงสราง จากการเปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ผลตางจากการ องคประกอบ สํารอง ผูถือหุน สวนนอย

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,214,499         5,855,970         305,000         (10,687)                  1,980,927         (44,144)               10,921                  131,226         4,706,958         14,150,670         596,452            14,747,122          

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - - (82)                         - - - - - (82)                     - (82)                      

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (19,383)               - - - (19,383)              - (19,383)               

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       -                        -                     (82)                         -                       (19,383)               -                            -                     -                        (19,465)              -                       (19,465)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 753,570            753,570              23,578              777,148               

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                       -                        -                     (82)                         -                       (19,383)               -                            -                     753,570            734,105              23,578              757,683               

สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง - - - - - - - - -                        -                         (26,824)            (26,824)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 1,214,499         5,855,970         305,000         (10,769)                  1,980,927         (63,527)               10,921                  131,226         5,460,528         14,884,775         593,206            15,477,981          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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:

   ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 10 -                       807                   - - - - (807)                      - - -                         - -                          

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - - (39)                         - - - - - (39)                     - (39)                      

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - 10,786                 - - - 10,786                - 10,786                 

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       807                   -                     (39)                         -                       10,786                 (807)                      -                     -                        10,747                -                       10,747                 

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 454,443            454,443              11,363              465,806               

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                       807                   -                     (39)                         -                       10,786                 (807)                      -                     454,443            465,190              11,363              476,553               

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 5

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)

หุนกู กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน สวนเกินทุน แปลงสภาพ - จัดสรรแลว -

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา จากการเปลี่ยนแปลง จากการตีราคา องคประกอบ สํารอง

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,214,499         5,793,046            (222)                      728,482         10,921              131,226              1,031,096         8,909,048            

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - -                          (82)                        - -                        - -                       (82)                      

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       -                          (82)                        -                     -                        -                         -                       (82)                      

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 665,320            665,320               

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                       -                          (82)                        -                     -                        -                         665,320            665,238               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 1,214,499         5,793,046            (304)                      728,482         10,921              131,226              1,696,416         9,574,286            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,214,499         5,780,551            (792)                      728,481         23,416              131,226              837,174            8,714,555            

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

   ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 10 -                       807                      - - (807)                  - - -                          

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - -                          (39)                        - -                        - -                       (39)                      

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       807                      (39)                        -                     (807)                  -                         -                       (39)                      

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 582,809            582,809               

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                       807                      (39)                        -                     (807)                  -                         582,809            582,770               

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            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชน และมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูจดทะเบียนเลขที่ 2 ซอย
ศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในงวดปจจุบัน ยกเวนตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คาง
ชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

กิจการที่เก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 1,117 1,023 9,651 4,554 
  3 ถึง 6 เดือน - 35 1,066 2,344 

  6 ถึง 12 เดือน - - 866 36 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,117 1,058 11,583 6,934 

     
กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 1,504,338 1,303,419 523,282 406,654 
  3 ถึง 6 เดือน 171,223 175,019 79,581 82,230 
  6 ถึง 12 เดือน 135,693 119,412 86,147 69,503 

  มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 141,167 107,066 88,620 62,276 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,952,421 1,704,916 777,630 620,663 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (168,544) (154,509) (100,491) (90,156) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน -
สุทธ ิ 1,783,877 1,550,407 677,139 530,507 

รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ 1,784,994 1,551,465 688,722 537,441 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม 
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดและคาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป 
ซื้อและจําหนายทรัพยสิน ราคาตามสภาพของสินทรัพยเปนเกณฑในการซื้อขาย 
ซื้อเงินลงทุน ราคาเดียวกับราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก 

 รายการธุรกิจที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษัทยอย     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 10.0 6.6 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 53.5 50.4 
ดอกเบี้ยรับ - - 33.5 46.6 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 4) - - 537.8 465.3 
รายไดอื่น - - 8.4 20.7 
ตนทุนบริการ - - 113.0 57.4 
คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 42.6 41.7 
คาใชจายอื่น - - 18.4 2.4 
ดอกเบี้ยจาย - - - 1.1 
จําหนายอุปกรณการแพทย - - - 24.2 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 0.2 0.7 - 0.6 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 5) - - - 27.5 
รายไดอื่น 3.4 - - - 
ตนทุนบริการ 29.2 22.1 17.2 15.1 
     
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - 2.1 - - 
รายไดอื่น 1.4 - - - 
ตนทุนบริการ 3.1 3.7 2.9 3.7 
คาใชจายอื่น 2.1 2.3 0.9 1.6 

 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ไดแสดงแยกตางหากใน           
งบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย - - 11,525 6,892 
บริษัทรวม 1,059 958 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 58 100 58 42 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,117 1,058 11,583 6,934 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 157,576 209,492 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 157,576 209,492 

     
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน      
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 34,427 23,672 

รวม - - 34,427 23,672 

     
อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 17,494 16,709 
บริษัทรวม 6,785 5,776 2,700 2,700 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,034 16,507 221 - 

รวม 8,819 22,283 20,415 19,409 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 8,819 22,283 54,842 43,081 

     
เงินปนผลคางรับ – กิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 537,809 - 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 537,809 - 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 2,449,899 2,786,758 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 2,449,899 2,786,758 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
สิทธิการเชา – กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ                   

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)     
บริษัทรวม 277,102 286,368 - - 
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 96,089 98,188 - - 

รวมสิทธิการเชา – กิจการที่เก่ียวของกัน – สุทธิ 373,191 384,556 - - 

     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 30,219 41,359 
บริษัทรวม 61,727 56,888 52,948 46,436 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7 1,008 - 1,000 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 61,734 57,896 83,167 88,795 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 927,967 622,886 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - 927,967 622,886 

     
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 15,689 18,388 
บริษัทรวม 112 411 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,586 14,038 - - 

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,698 14,449 15,689 18,388 

     
เงินมัดจํารับ – กิจการที่เก่ียวของกัน 

(รวมอยูในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น)     
บริษัทยอย - - 2,045 2,045 
บริษัทรวม 113 113 113 113 

รวมเงินมัดจํารับ - กิจการที่เก่ียวของกัน 113 113 2,158 2,158 
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 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2553 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม
2552 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 มีนาคม 
2553 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 209,492 84,246 (136,162) 157,576 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 209,492 84,246 (136,162) 157,576 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 2,786,758        5,304 (342,163) 2,449,899 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,786,758        5,304 (342,163) 2,449,899 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 622,886 927,967 (622,886) 927,967 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 622,886 927,967 (622,886) 927,967 

 การบริหารการเงินของกลุมบริษัทฯ 

 ในป 2551 บริษัทฯไดจัดการบริหารการกูยืมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
บริหารสภาพคลองภายในกลุมบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยการกูยืมระหวางกันในอัตราใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมียอดเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเปน
จํานวนเงิน 927.97 ลานบาท 

  เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บริษัทฯไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ป  กับบริษัทยอยหลายแหงโดย
คิดดอกเบี้ยสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวก
รอยละ 2.50 ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 2.50 ตอป ซ่ึงมีกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมี
กําหนดชําระคืนเงินตนตามที่ระบุไวในสัญญา ในป 2552 อัตราดอกเบี้ยไดมีการเปลี่ยนแปลงจาก 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปน
จํานวนเงินคงเหลือรวม 2,607.48 ลานบาท  
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 สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกําหนดคาจางบริหารงานเปน
อัตรารอยละของรายไดคารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 
ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลงที่
ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารงานเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545 

 สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ
ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุใน
สัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชาที่ดินเปนเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเปน
รายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 

 บริษัทยอย 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่
ระบุในสัญญาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลา
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใช
ดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยดังกลาวตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา เร่ิม
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 ในป 2551 บริษัทยอยไดตอสัญญาดังกลาวเปนเวลา 3 ป 
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สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการและบริหารงานกับบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน โดย
บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันตองชําระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา 

บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันไดทําสัญญาวาจางบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดย
บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการกับบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯ
และกิจการที่เกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

บริษัทรวม 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ
เปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันเริ่มใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยสัญญาดังกลาวได
กําหนดอัตราคาบริการขั้นต่ํา ซ่ึงบริษัทรวมจะไดรับจากบริษัทฯเปนรายเดือน 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯไดค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงิน
เบิกเกินบัญชีจํานวนเงิน 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง 
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4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละของการ

ถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปนผลรับระหวางงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

   

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2552 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 191,527 94,317 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.75 98.75 574,142 574,142 59,249 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.63 99.63 609,373 609,373 - 79,704 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 91.42 91.42 602,235 602,235 66,980 77,949 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล  105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.21 97.21 708,086 708,086 27,218 108,741 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล  400 ลานบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 40,000 40,000 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 60,000 22,500 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 - - 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.67 99.67 450,534 450,534 53,824 17,932 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 89.49 89.16 914,872 911,472 - - 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  เซ็นทรัลแลป    75 ลานบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 33,311       18,487 
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด เซ็นทรัลแลป    10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 5,700 5,700 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 338,323 338,323 - - 
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(หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละของการ

ถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
เงินปนผลรับระหวางงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

   

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2552 

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 อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด การลงทุน 35 ลานบาท 100.00 100.00 35,000 35,000 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด  โรงพยาบาล 260 ลานบาท 100.00 100.00 260,000 260,000 - - 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00 100.00 999 999 - - 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสุขภาพ 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 บริการดานเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
30 ลานบาท 100.00 100.00 30,000 30,000 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด   โรงพยาบาล      70 ลานบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     7,790,727 7,787,327 537,809 465,330 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด  

ในป 2553 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0.1 ลานหุน รวมเปนเงิน 3.4 ลานบาท ทําให
บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 89.49 
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5. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละของการถือ

หุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 

   

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา 21.4 ลานบาท 49.00 49.00 113,329 110,897 52,500 52,500 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 

 โทรทัศนและวิทยุ 
5 ลานบาท 30.00 30.00 1,069 1,069 1,500 1,500 

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,260 1,208 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,001 950 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,677 1,602 88 88 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 40,750 39,902 50,859 50,859 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 38.24 1,830,440 1,770,745 1,459,800 1,459,800 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ     1,989,526 1,926,373 1,564,949 1,564,949 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริหารการจัดการ 5 ลานบาท 26.00 26.00 6,327 5,387   
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจัดการ 0.15 ลาน เหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรหม 
30.00 30.00 393 

 
393 

 
  

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย     6,720 5,780   
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม    1,996,246 1,932,153   
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  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไรจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 
เงินปนผลรับระหวางงวด-
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 31 มีนาคม    
2553 

31 มีนาคม    
2552 

31 มีนาคม    
2553 

31 มีนาคม    
2552 

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 2,432 5,056 - - 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 89 97 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 80 89 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  123 204 - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 847 1,317 - - 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  59,695 31,401 - 27,531 
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 940 504 - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

รวม 64,206 38,668 - 27,531 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 
จํานวนประมาณ 59.7 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 8 (31 มีนาคม 2552: ประมาณ 31 ลานบาท หรือเทากับ
รอยละ 7) ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณขึ้นจากงบการเงิน ซ่ึงผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทรวม และจํานวนประมาณ 2 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 0.3 (31 มีนาคม 2552: ประมาณ 5 ลานบาท 
หรือเทากับรอยละ 1) ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทําโดยบริษัทเหลานั้นและยัง
มิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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6. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ
แลว        

(ลานบาท) 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

31 มีนาคม   
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาด 

 

    
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 415,367 - 1,770 1,770 
บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 
    2,328 2,328 
หัก: สวนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุน 
 

  (304) (222) 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาด - สุทธิ 

 

  2,024 2,106 
      
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน 1,200 1.20 36,000 36,000 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน    36,000 36,000 

      
 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ
แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย
ละของการ
ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

31 มีนาคม   
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน      
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล 300 10.00 31,650 31,650 
บริษัท เอกซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอ็กซเรย 
100 4.09 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 100 1.06 531 531 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 
2,341 19.43 1,071,715 1,071,715 

บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จํากัด การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 
    1,113,670 1,113,670 
หัก: คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน    (12,587) (12,587) 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน – สุทธิ    1,101,083 1,101,083 

     
เงินลงทุนในตราสารหนี้     
ต๋ัวแลกเงิน   500,000 500,000 
เงินลงทุนในตราสารหนี้   500,000 500,000 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ   1,639,107 1,639,189 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ
แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย
ละของการ
ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

31 มีนาคม   
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

บริษัทอ่ืนที่ถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยา

สมุนไพร 
80 0.60 290 290 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น     290 290 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินรวม   1,639,397 1,639,479 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2553 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 19,130,028 5,046,930 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด – ราคาทุน 266,097 77,539 
จําหนายและตดัจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 

วันที่จําหนายและตัดจําหนาย (2,758) (1,176) 
โอนเขา (โอนออก) ระหวางงวด 94 - 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (518,367) (173,474) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (12,689) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 18,862,405 4,949,819 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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8. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 2,970,226 2,807,700 
หัก:  จายคืนเงนิกู (90,649) (85,950) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (3,958) - 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2553 2,875,619 2,721,750 
หัก:  สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป (359,363) (343,800) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากสวนทีถึ่ง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,516,256 2,377,950 

 ในป 2551 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 3,438 ลานบาท มี
กําหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอย
ละ 2 ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญาเงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนําทรัพยสินของบริษัทฯ
และบริษัทยอยไปค้ําประกันใดๆ และระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯและบริษัท
ยอยตองปฏิบัติตาม และบริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 15.1 
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9. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม    
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม    
2552 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 220,659 188,321 2,119 2,773 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (19,353) (14,231) (116) (161) 

รวม 201,306 174,090 2,003 2,612 

หัก: สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (90,333) (79,819) (1,413) (1,247) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 110,973 94,271 590 1,365 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชา
การเงินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 100.8 119.9 220.7 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (10.5) (8.9) (19.4) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 90.3 111.0 201.3 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 1.5 0.6 2.1 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (0.1) - (0.1) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 1.4 0.6 2.0 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญาเพื่อจัดหา
เครื่องมือทางการแพทย อุปกรณ และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคา
เชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิ
ขอซื้อสินทรัพยดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา  

10.  ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/
ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือผูลงทุนสถาบันใน
ประเทศ เปนเงินสกุลตางประเทศ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ทั้งนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพครั้งนี้ โดยเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯจะ
นําไปใชเพื่อชําระคืนหนี้เงินกูยืมใหกับเจาหนี้ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ เพื่อ
รองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่
ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 2,372,308 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 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 มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
1,181,037,800 บาท เพิ่มขึ้นเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,312,264,222 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพ
ขางตนใชสิทธิไมครบตามจํานวนหุนที่สํารองไว หรือจากการจองซื้อหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้ง
จํานวนตามที่เสนอขาย (แลวแตกรณี) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและ
เสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 เร่ือง 
การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดสรร เชน 
เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดตอไป รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ  
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 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 และ 
21 มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติ
ใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯได
ออกหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป  จํานวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนักลงทุนตางประเทศทั้งจํานวน 
(โดยยกเวนไมขายตอนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิด
เปนมูลคาทั้งสิ้น 124 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจํานวน 4,731,840,000 บาท (ณ 
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติ
ใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลงสภาพนี้มีกําหนดไถถอนในวันที่ 
12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอน
บริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงิน
บาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 
บาทตอหุน ซ่ึงราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดภายใตเงื่อนไขของหุนกูที่กําหนดไว หุนกูแปลง
สภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเงื่อนไขการไถถอนภายใตเงื่อนไข
ของหุนกู 

 หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน” กําหนดใหกิจการที่ออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหนี้สินแยกจากสวนที่
เปนสวนของเจาของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดังนั้น ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ 
ไดแยกองคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบ
ของหนี้สินนั้นไดคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบี้ยที่ตองจายในอนาคตคิดลดดวย
อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปนอยูขณะนั้น ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวาง
ราคาตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนที่เปนองคประกอบของหนี้สิน 

 หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนหนี้สินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนทุนซึ่งกําหนดขึ้น ณ วันที่ออก
หุนกูจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปหากไมมีการแปลงสภาพหุนกูกอนวันครบ
กําหนด 
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เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2551 ไดอนุมัติ
การซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพดังกลาว จนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดซ้ือคืนหุนกูแปลง
สภาพรวมทั้งสิ้น 36,170 หนวย ซ่ึงมีจํานวนเงินตนประมาณ 36 ลานเหรียญสหรัฐ ทําใหเกิดผลกําไร
สุทธิจากการซื้อคืนดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น 32.0 ลานบาท ซ่ึงเปนกําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
ในป 2552 จํานวน 2.4 ลานบาท กําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพนี้ไดรวมกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแลว และทําใหมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้นจากการ
ซ้ือคืนหุนกูจํานวนรวม 14.6 ลานบาท 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2552 ผูถือหุนกูแปลงสภาพไดใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนกําหนด
ตามขอกําหนดในหนังสือช้ีชวนเปนจํานวน 28,950 หนวย คิดเปนเงินมูลคา 1,188.9 ลานบาท ทําให
เกิดผลกําไรสุทธิจากการไถถอนดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น 7.8 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
เพิ่มขึ้นจากการไถถอนหุนกูจํานวน 11.7 ลานบาท 

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดแจงเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพตาม
ขอกําหนดในหนังสือช้ีชวน จากราคา 36.30 บาทตอหุน เปนราคา 32.67 บาทตอหุน โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป 

 จนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553ไดมีการแปลงสภาพหุนกูจํานวน 31,830 หนวย เปนหุนสามัญจํานวน 
33,460,945 หุน ในราคาหุนสามัญหุนละ 36.30 บาทตอหุน ทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมี
ทุนออกจําหนายจํานวนทั้งสิ้น 1,214,498,745 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และทําใหมีสวนเกินมูลคาหุน
สามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุนกูดังกลาวจํานวนรวม 1,204.5 ลานบาท  

รายการเปลี่ยนแปลงของหุนกูแปลงสภาพและสวนเกินมูลคาหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นจนถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2553 สรุปไดดังนี้ 

 

จํานวนหนวย 

สวนเกนิมูลคาหุน
สามัญที่เพิ่มขึ้น 

(หนวย: ลานบาท) 

หุนกูแปลงสภาพ   
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 124,000 - 
จํานวนหุนกูแปลงสภาพสะสม (31,830) 1,204.5 

จํานวนหุนกูซ้ือคืนสะสม (36,170) 14.6 

จํานวนหุนกูไถถอนสะสม (28,950) 11.7 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 27,050 1,230.8 

หุนกูแปลงสภาพคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 27,050 1,230.8 
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11. หุนกู 

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิ 
จํานวนรวม 5,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 5,000 ลานบาท โดย
แบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 3 ป มูลคารวม 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.11 ตอป และ หุนกู 
อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.84 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิ 
จํานวนรวม 3,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท โดย
แบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.80 ตอป และ หุนกู 
อายุ 7 ป มูลคารวม 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.35 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
จนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดซ้ือคืนหุนกูดังกลาวนี้จํานวน 30,000 หนวย เปนจํานวนเงิน 
30 ลานบาท 

 หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจาย 
ปนผล การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 

12. สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ปนับตั้งแต
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ 17 เดือนแรก ใน
อัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา สําหรับ 3 ปสุดทาย มี
อัตราคาเชาเดือนละ 560,000 บาท  

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกําหนด
ระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเริ่มชําระคา
เชาครั้งแรกในวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปใน
อัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับตั้งแต 
วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้ง
แรกในวันที่  1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปน
ตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 
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บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเร่ิมชําระครั้งแรกในวันที่ 5 
มกราคม 2549 ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชําระคาเชา
ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในที่ดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯ
ตองยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ เมื่อหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคาร
ขางตนเรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากหนวยงาน
ราชการโดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชา
เปนรายป โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป และ
สําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาปละ 990,943 บาท  

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155.11 ลานบาท 
และบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาแลวเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคา
เชา สวนที่เหลือจายชําระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกันใน
การใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหนึ่งซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสราง
โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได  

13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ประกอบดวย 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ภาระผูกพันตามสัญญา  
-  ตามสัญญาเชาอาคารและที่ดิน       77 174 398 14 32 95 
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน

และบริการอื่น 183 88 - 83 12 - 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาและซอม

บํารุงเครื่องมือทางการแพทย 137 41 - 66 13 - 
-  ตามสัญญาคากอสรางและตกแตง

อาคาร 51 - - 5 - - 

รวม 448 303 398 168 57 95 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   
-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 16 1 

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการใชไฟฟาและอื่นๆ 61  14 

รวม      77    15 

14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่
แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวได 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน  

15.1 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap contract) 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย  

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน
แหงหนึ่ง มีกําหนดระยะเวลา 5 ป โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําบวกรอยละ 2 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.5 ตอป ของยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 

 มูลคายุติธรรมสุทธิ 

 มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม    
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม    
2552 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย (หนี้สิน) (121.0) (99.9) (121.0) (99.9) 

 มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยสถาบันการเงิน
เสมือนวาไดยกเลิกสัญญานั้น ณ วันที่ในงบดุล 
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15.2 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ 

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ซื้อ 

มูลคายุติธรรมของ
อัตราแลกเปลี่ยน 

  (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
31 มีนาคม 2553 เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.04 32.3430 - 33.6270 32.3760 - 32.5541 
31 ธันวาคม 2552 เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.88 33.5410 - 33.6270 33.3794 - 33.4669 

16. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เงินปนผลจาย 

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2553 ไดอนุมัติให
จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,214,498,745 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุน
ละ 0.70 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 850.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน
เมษายน 2553 การจายเงินปนผลดังกลาวจะบันทึกในไตรมาสที่สอง 

 การซื้อเงินลงทุน 

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุน
สามัญ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,522,829 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.8 
ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) ในราคาหุนละ 33 
บาท ซ่ึงคิดเปนมูลคารายการรวมทั้งสิ้น 83.3 ลานบาท  

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันที่          
12 พฤษภาคม 2553 
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