
 

 

 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามและหกเดอืนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 



 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 งบกําไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและ          

หกเดือนสิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงนิสด

รวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน 2552 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวย

เชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ การเงนิเหลาน้ี 

สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม

บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน

ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทาน

เทาน้ัน 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกบัขาพเจา ซึ่งไดแสดง

ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่

แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ผูสอบบัญชีทานนั้นไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว

ดังกลาว 

งบกําไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวันที ่30 มิถุนายน 2551 งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที ่30 มิถุนายน 2551 

ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลที่ไดสอบ

ทานโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนดังกลาวขางตน ซึ่งไดเสนอรายงานตามรายงานลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 วาไม

พบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป 

 

 

 

ณรงค  พนัตาวงษ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2552 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 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 - - - 267                  - - - - - 267                       - 267                   

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (19,967)           - - - (19,967)                 - (19,967)             

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       807                        -                    267                  -                        (19,967)           (807)               -                  -                           (19,700)                 -                     (19,700)             

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 746,162                746,162                 22,036            768,198             

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                       807                        -                    267                  -                        (19,967)           (807)               -                  746,162                726,462                 22,036            748,498             

เงินปนผลจาย 13 -                       -                             - - - - -                    - (728,694)               (728,694)               -                     (728,694)           

สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง - - - - - - - - -                           -                            (72,726)           (72,726)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 1,214,499         5,844,282               305,000         (10,990)            1,206,976         (30,862)           22,609           131,226       3,727,937             12,410,677            524,375          12,935,052        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
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ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

สวนเกินมูลคาหุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 วันที่ 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:

   การแปลงสภาพหุนกู 368                  13,245                   -                    -                      -                        -                      (141)               -                  -                           13,472                  -                     13,472               

   สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - - - - 19,021              - - - - 19,021                  - 19,021               

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - - (283)                 - - - - - (283)                      - (283)                  

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (10,558)           - - -                           (10,558)                 - (10,558)             

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน 368                  13,245                   -                    (283)                 19,021              (10,558)           (141)               -                  -                           21,652                  -                     21,652               

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 1,036,402             1,036,402              30,043            1,066,445          

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด 368                  13,245                   -                    (283)                 19,021              (10,558)           (141)               -                  1,036,402             1,058,054              30,043            1,088,097          

เงินปนผลจาย 13 -                       -                             -                    -                      -                        -                      -                    -                  (607,065)               (607,065)               - (607,065)           

สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง -                       -                             - -                      - -                      - - -                           -                            (7,270)             (7,270)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1,214,499         5,829,679               305,000         (6,774)              1,175,676         (45,260)           37,212           131,226       2,923,561             11,564,819            618,935          12,183,754        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7 

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

กําไรสะสมสวนเกินมูลคาหุน

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 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 - -                      267                - -                           - -                     267                   

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        807                 267                -                  (807)                      -                            -                     267                   

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 610,391          610,391             

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                        807                 267                -                  (807)                      -                            610,391          610,658             

เงินปนผลจาย 13 -                        -                      - - -                           - (728,694)         (728,694)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 1,214,499         5,781,358        (525)               728,481       22,609                  131,226                 718,871          8,596,519          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,214,131         5,753,510        (78)                 728,481       37,353                  131,226                 1,096,713       8,961,336          

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

   การแปลงสภาพหุนกู 368                   13,245             -                    -                  (141)                      -                            -                     13,472               

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน -                        -                      (281)               -                  -                           -                            -                     (281)                  

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน 368                   13,245             (281)               -                  (141)                      -                            -                     13,191               

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                      -                    -                  -                           -                            283,438          283,438             

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด 368                   13,245             (281)               -                  (141)                      -                            283,438          296,629             

เงินปนผลจาย 13 -                        -                      -                    -                  -                           -                            (607,065)         (607,065)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1,214,499         5,766,755        (359)               728,481       37,212                  131,226                 773,086          8,650,900          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชน และมีภูมิลําเนา

ในประเทศไทย ธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ  คือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูจดทะเบียนเลขที่ 2 ซอย

ศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบรีุตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามม าตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลอืกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษทัฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชง บการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงิน ระหวางกาล ฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย       

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

   ในเดือนมถินุายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออก ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เร่ือง การ

จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ   ดังน้ัน

การอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว 

   นอกจากน้ัน สภาวิชาชีพบัญชีไดอ อกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใช

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปน้ี 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ก)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผลบังคับ

ใชในงวดปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2550) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย

และการดําเนินงานทีย่กเลกิ 

  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

     มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับ

งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหาร

ของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550)              

ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2550) แนวปฏบิัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชาและการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกันไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข)  มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 

วันที่มีผลบังคับใช 

การบัญชีเกี่ยวกบัเงนิอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 

(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

     ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และ ฉบับที่ 40 จะ

ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดที่เร่ิมใชมาต รฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาว 
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1.4   เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท ”) และใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในงวดปจจุบัน ยกเวนตามที่

กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

2. ลูกหน้ีการคา 

 ยอดคงเหลอื ของลูกหน้ีการคา  ณ วันที่ 30 มิถนุายน  2552 และ 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหน้ีที่

คางชําระไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

 กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

 ไมเกิน 3 เดือน 205 721 5,638 3,899 

  3 ถึง 6 เดือน 3 509 2 922 

  6 ถึง 12 เดือน - 16 412 - 

  มากกวา 12 เดอืนขึ้นไป 4 14 - - 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 212 1,260 6,052 4,821 

 กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน    

 ไมเกิน 3 เดือน 1,116,737 1,237,955 363,436 397,327 

  3 ถึง 6 เดือน 116,373 239,208 43,147 153,447 

  6 ถึง 12 เดือน 95,117 138,251 45,312 74,710 

  มากกวา 12 เดอืนขึ้นไป 104,615 89,349 56,071 53,509 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,432,842 1,704,763 507,966 678,993 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (173,571) (152,961) (103,225) (104,614) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน -

สุทธิ 1,259,271 1,551,802 404,741 574,379 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,259,483 1,553,062 410,793 579,200 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น โดยสามารถ

สรุปไดดังน้ี  

รายการ 
รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 

นโยบายการกําหนดราคาและการกูยมื 
ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 

รายไดและคาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน อัตราตามที่ระบุในสัญญา 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป 

ซ้ือและจําหนายทรัพยสิน ราคาตามสภาพของสินทรพัยเปนเกณฑในการซ้ือขาย 

ซ้ือเงินลงทุน ราคาเดยีวกับราคาทีซ่ือ้จากบคุคลภายนอก 

 รายการธุรกิจที่สําคัญสามารถสรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 บรษิทัยอย                                

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 7.6 4.6 

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 40.5 39.3 

ดอกเบี้ยรับ - - 45.8 52.1 

เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 4) - - - 14.3 

รายไดอ่ืน - - 13.5 6.3 

ตนทุนบริการ - - 64.4 64.5 

คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 46.6 26.9 

คาใชจายอ่ืน - - 7.4 2.8 

ดอกเบีย้จาย - - 1.7 - 

ซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญ - - 19.2 - 

     

 บริษัทรวม    

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 0.2 0.3 - - 

เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 5) - - - 31.1 

รายไดอ่ืน 5.2 0.2 - 0.2 

ตนทุนบริการ 19.3 24.3 15.3 16.2 

คาใชจายอ่ืน - 2.0 - 2.0 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - 0.3 - 0.1 

รายไดอ่ืน 3.6 - - - 

ตนทุนบริการ 0.9 1.0 0.9 1.0 

คาใชจายอ่ืน 0.6 2.3 - 2.2 

เงินปนผลจาย 70.0 51.7 70.0 51.7 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 บรษิทัยอย                                

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 14.2 9.2 

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 90.9 94.2 

ดอกเบี้ยรับ - - 92.4 69.2 

เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 4) - - 465.3 38.9 

รายไดอ่ืน - - 34.2 15.0 

ตนทุนบริการ - - 121.8 119.5 

คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 88.3 50.0 

คาใชจายอ่ืน - - 9.8 11.4 

ดอกเบี้ยจาย - - 2.8 - 

ขายเครือ่งมือแพทย - - 24.2 - 

ซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญ - - 19.2 - 

     

 บริษัทรวม    

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 0.9 0.3 0.6 0.3 

เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 5) - - 27.5 34.3 

รายไดอ่ืน 5.2 0.3 - 0.3 

ตนทุนบริการ 41.4 50.1 30.4 36.1 

คาใชจายอ่ืน - 3.9 - 3.9 

ดอกเบีย้จาย - 0.1 - - 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 0.1 0.7 - 0.3 

รายไดอ่ืน 3.6 - - - 

ตนทุนบริการ 4.6 4.1 4.6 4.1 

คาใชจายอ่ืน 2.9 6.5 1.6 6.3 

เงินปนผลจาย 70.0 51.7 70.0 51.7 

 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 ไดแสดงแยกตางหากใน           

งบดุลซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

 ลูกหนี้การคา – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 6,002 4,309 

บริษัทรวม 146 161 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 66 1,099 50 512 

รวมลูกหนี้การคา – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 212 1,260 6,052 4,821 
     

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 198,370 45,811 

รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 198,370 45,811 
     

 ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 24,391 25,268 

รวม - - 24,391 25,268 
     

อื่นๆ     

บริษัทยอย - - 34,215 16,822 

บริษัทรวม 19,751 32,767 2,700 2,804 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 3,887 13,714 2 - 

รวม 23,638 46,481 36,917 19,626 

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 23,638 46,481 61,308 44,894 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

 เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 79,704 - 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 79,704 - 

     

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 3,191,460 3,560,759 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 3,191,460 3,560,759 

     

 ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน, สุทธิ    

บริษัทยอย - - - 33,610 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน, สุทธิ - - - 33,610 

     

สิทธิการเชา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

 

                              

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ)    

บริษัทรวม 293,547 302,979 - - 

บุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 101,805 105,550 - - 

รวมสิทธิการเชา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 395,352 408,529 - - 

     

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 312,903 396,580 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 312,903 396,580 

     

 เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษทัยอย - - 26,929 38,647 

บริษัทรวม 20,316 34,356 13,204 26,051 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,550 802 1,550 794 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 21,866 35,158 41,683 65,492 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

 เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 20,479 15,182 

บริษัทรวม 16,836 26,726 112 - 

   บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,475 15,987 154 - 

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 22,311 42,713 20,745 15,182 

     

(รวมอยูในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน) 

เงินมัดจํารับ – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

    

บริษัทยอย - - 1,857 - 

รวมเงินมัดจํารับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 1,857 - 

 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2552 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม ในระหวางงวด 30 มิถุนายน 

 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2552 

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย 45,811 154,335 (1,776) 198,370 

รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 45,811 154,335 (1,776) 198,370 

     

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย 3,560,759 239,727 (609,026) 3,191,460 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 3,560,759 239,727 (609,026) 3,191,460 

     

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย 396,580 312,903 (396,580) 312,903 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 396,580 312,903 (396,580) 312,903 
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 การบริหารการเงินของกลุมบริษัทฯ 

 ในป 2551 บริษัทฯไดจัดการบริหารการกูยืมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

บริหารสภาพคลองภายในกลุมบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยการกูยืมระหวางกันในอัตราใกลเคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯมียอดเงินกูยืมจากบริษัทยอยเปนจํานวน

เงนิ 312.90 ลานบาท 

  เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในป 2551 บริษัทฯไดทําสัญญา ใหกูยืมเงนิระยะสั้นและระยะยาว ระยะเวลา  3 - 8 ป  กับบริษัทยอย

หลายแหงโดยคิดดอกเบี้ยสําหรับ เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันในอัตรา ดอกเบีย้เงินฝากประจํา  

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

เดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามที่ระบุไวในสัญญา  ในป 2552 อัตราดอกเบี้ยไดมีการ

เปลี่ยนแปลงจาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป เปนอัตรา ดอกเบี้ยคงที่

ตามทีร่ะบใุนสญัญา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการ

ที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินคงเหลือรวม 3,389.83 ลานบาท  

 ในป 2552 บริษัทฯ ไดรับชําระดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 

จํากัด ซึ่งคางชําระเปนเวลานานทัง้จํานวน และไดโอนกลับรายการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน  9.58 

ลานบาทแลว 

 สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

 

 บริษัทฯไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซึ่งไดกําหนดคาจางบริหารงานเปน

อัตรารอยละของรายไดคารักษาพยาบาลสุทธิ 

บริษัทฯ 

 

 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 10 

ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลงที่

ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารงานเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545 

บริษัทยอย 
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 สัญญาเชาระยะยาว 

 

 ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตรา ที่ระบุใน

สัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชาที่ดินเปนเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเปน

รายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 

บริษัทฯ 

 

 เมื่อวันที่ 5 มถินุายน 2546 บริษัทย อยแหงหน่ึง ไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษั ทยอยอีกแหงหน่ึง เปน

ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงน้ันตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุใน

สัญญาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ตอมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอย ดังกลาว ไดตอสญัญา

ดังกลาวเปนเวลา 3 ป  

บริษัทยอย 

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใช

ดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยดังกลาวตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา เร่ิม

ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 ในป 2551 บริษัทยอยไดตอสัญญาดังกลาวเปนเวลา 3 ป 

สญัญาบริการและบริหารงาน 

บริษัทยอย แหงหน่ึงไดทําสัญญาใหบริการ และบริหารงานกับบริษัทฯและ กิจการที่เกี่ยวของกัน  โดย

บริษทัฯและกิจการที่เกี่ยวของกันตองชําระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา 

บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันไดทําสัญญาวาจางบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดย

บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหน่ึงไดทําสัญญาใหบริการกับบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยบริษทัฯ

และกิจการที่เกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

สญัญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ

เปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันเร่ิมใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก บริษัทฯ ตองชําระ

คาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

บริษัทรวม 

ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯไดค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวนเงนิ 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับ

บริษัทยอยแหงหน่ึง 
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4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: พันบาท) 

 ประเภท  อัตรารอยละของ งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท กิจการ ทุนชําระแลว การถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผลรับ 

   

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

30 มิถุนายน 

2551 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 95.76 94.32 1,639,071 1,544,777 94,317 - 

บรษิทั โรงพยาบาลกรงุเทพหาดใหญ จาํกัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.74 98.69 574,066 573,681 - 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 91.39 88.66 602,020 582,820 77,949 - 

บรษิทั โรงพยาบาลกรงุเทพ พระประแดง จาํกัด โรงพยาบาล 105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 

บรษิทั โรงพยาบาลกรงุเทพพัทยา จาํกัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.21 97.09 708,086 706,271 108,741 - 

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 - 

บรษิทั โรงพยาบาลกรงุเทพตราด จาํกัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 - - 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.61 99.61 450,257 450,257 17,932 - 

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

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

 ประเภท  อัตรารอยละของ งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท กิจการ ทุนชําระแลว การถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผลรับ 

   

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

30 มิถุนายน 

2551 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส  

(ประเทศไทย) จาํกัด 

เซ็นทรัลแลป 10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 5,700 14,250 

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 ประกันสุขภาพ 105 ลานบาท 99.94 99.94 47,027 47,027 - - 

บริษัท รอยัลบางกอก  เฮ็ลธแคร จาํกัด 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 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     7,604,515 7,488,821 465,330 38,883 

 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 1.45 ลานหุน รวมเปนเงนิ 94.29 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มี

อัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 95.76 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศรีราชา จํากัด  

ในป 2552 บริษัทยอยไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด จาก บริษัทยอยอีกแหงหน่ึง จํานวนรวม 0.04 ลานหุน รวมเปนเงนิ 0.96 ลานบาท ทําให

บริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 67.45 

ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0.05 ลานหุน รวมเปนเงนิ 0.39 ลานบาท ทําให

บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.74 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด จาก บริษัทยอยแหงหน่ึง จํานวนรวม 1.60 ลานหุน รวมเปนเงิน  19.20 ลานบาท 

ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 91.39 

บริษัท บเีอ็นเอช เมดิเคลิ เซน็เตอร จํากัด  

 ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โ รงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด จาก ผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0.03 ลานหุน รวมเปนเงนิ 1.82 ลานบาท ทําให

บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97.21 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด  

 กําไรระหวางกันจากการจําหนายเงินลงทุนทีเ่กิดขึ้นจากการที่บริษัทยอยขายเงินลงทุนใหกับบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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5. เงินลงทุนในบริษทัรวม 

(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว อัตรารอยละของการถือหุน งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   30    31  วิธสีวนไดเสีย วิธีราคาทุน 

   

มิถุนายน              

2552 

ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ        

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจาํหนายยา 21.4 ลานบาท 49.00 49.00 106,088 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 1,047 884 101 101 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 799 647 101 101 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,246 882 88 88 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จาํกัด บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 36,801 33,789 50,859 50,859 

บรษิทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกัด (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 38.24 1,688,601 1,652,751 1,459,800 1,459,800 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ    1,835,652 1,786,885 1,564,949 1,564,949 

 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว อัตรารอยละของการถือหุน งบการเงินรวม 

   30    31  วิธสีวนไดเสีย 

   

 มิถุนายน              

2552 

ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย      

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

ภัตตาคารและใหบริการจัดการ

เก่ียวกับทรัพยสิน 

5 ลานบาท 26.00 26.00 3,148 2,284 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจัดการ 0.15 ลานเหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม 

30.00 30.00 393 393 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย    3,541 2,677 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม    1,839,193 1,789,562 

 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร(ขาดทนุ)จาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลรับ 

 30 มิถุนายน 

2552 

30 มิถุนายน 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

30 มิถุนายน 

2551 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ    

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 9,226 8,963 - 6,825 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด - - - - 

S.R. Property Investment Co., Ltd. 186 131 - - 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 169 164 - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  389 - - - 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จาํกัด 3,012 (930) - - 

บรษิทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกัด (มหาชน)  63,381 76,832 27,531 27,531 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย    

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส                       

(ประเทศไทย) จํากัด 

864 1,009 - - 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management 

Services LLC. 

- - - - 

รวม 77,227 86,169 27,531 34,356 

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

จํานวนประมาณ 63 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 8 (30 มิถุนายน  2551: ประมาณ 77 ลานบาท หรือ

เทากับรอยละ 7) ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณขึ้นจากงบการเงิน ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบ

บัญชีของบริษัทรวม  และจํานวนประมาณ 9 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 1 (30 มิถุนายน  2551: 

ประมาณ 9 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 1) ของกําไรสุทธิสําหรับงว ดคํานวณขึ้นจากงบการเงินที่

จัดทําโดยบริษัทเหลาน้ันและยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลาน้ัน 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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6. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ

แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย

ละของการ

ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  

 

 

30          

มิถุนายน

2552 

31 

ธันวาคม 

2551 

 เงนิลงทุนโดยบรษิทัฯ     

 เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ

ของตลาด     

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

บรษิทั โรงพยาบาล กรงุธน จาํกัด 

(มหาชน) 

โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 

0บรษิทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกัด 

(มหาชน) 

โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 

    2,328 2,328 

หัก: สวนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา

เงินลงทุน 

 

  (525) (792) 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ

ของตลาด - สุทธิ 

 

  1,803 1,536 

      

 เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

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

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    36,000 36,000 

      
 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ

แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย

ละของการ

ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  

 

 

30          

มิถุนายน 

2552 

31 

ธันวาคม 

2551 

 เงนิลงทุนในบริษัทอื่น     

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

บริษัท เอกซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ 

จาํกัด 

วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอ็กซเรย 

100 3.92 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 2.12 531 531 

บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 

2,341 19.43 1,071,715 903,156 

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

    1,113,670 945,111 

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

เงินลงทุนบริษัทอื่น - สุทธ ิ    1,101,083 932,524 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ                 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ   1,138,886 970,060 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ

แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย

ละของการ

ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  

 

 

30   

มิถุนายน

2552 

31 

ธันวาคม 

2551 

 บริษัทอื่นท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย     

บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จาํกัด จาํหนายยา

สมุนไพร 

80 0.60 290 290 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน – สุทธิ    290 290 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธใินงบ

การเงินรวม 

 

  1,139,176 970,350 

 ในป 2552 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) เปนจํานวน

รวม 172.40 ลานหุน รวมเปนเงนิ 168.56 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษั ท

ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 19.43 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร  และอุปกรณสําหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 

2552 สรุปไดดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

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

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 795,583 101,726 

จําหนายและตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 

วันที่จําหนายและตัดจําหนาย (43,606) (44,745) 

โอนเขา (โอนออก) ระหวางงวด (6,316) (6,245) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (1,124,247) (369,475) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (12,501) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 18,888,860 5,323,437 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 

31 

8. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปลี่ย นแปลงของบัญชี เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2552 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

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

บวก: กูเพิ่ม 189,934 189,934 

หัก:  จายคืนเงินกู (198,470) (171,900) 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (6,482) (6,482) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (3,658) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 3,357,970 3,183,933 

หัก:  สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงป (380,222) (343,800) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงป 2,977,748 2,840,133 

 ในป 2551 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับ สถาบันการเงิน แหงหน่ึงในวงเงนิ 3,438 ลานบาท มี

กาํหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลา วคดิดอกเบีย้ในอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  (FDR) บวกรอย

ละ 2 ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนราย เดือนตามเงื่อนไขที่ระบุ

ในสญัญาเงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัท ฯและบริษัทยอยไมสามารถนําทรัพยสินของบริษัทฯ

และบริษัทยอยไปค้ําประกันใดๆ และระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯและบริษัทยอย

ตองปฏิบัติตาม และบริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบัน

การเงินแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 17 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแห งหน่ึงในวงเงนิ 25 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 2 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตน

เปนรายไตรมาสตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา  ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2552 บริษัทฯ ไดเบิกเงินกูยืม

ดังกลาวแลวจํานวน 6.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2551: 0.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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9. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 

 ณ วันที่ 030 มิถุนายน 2552 0และ 31 ธันวาคม 2551 0

(หนวย: พันบาท) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  

2552 

31 ธันวาคม    

2551 

30 มิถุนายน  

2552 

31 ธันวาคม    

2551 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 268,858 281,423 4,882 13,914 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (23,140) (30,704) (334) (1,090) 

รวม 245,718 250,719 4,548 12,824 

หัก: สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (100,715) (108,255) (3,972) (11,450) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนที่

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 145,003 142,464 576 1,374 

 0ณ วันที่ 030 มิถุนายน  2552 

(หนวย: ลานบาท) 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญา

เชาการเงินดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งส้ินตาม

สัญญาเชาการเงนิ 113.3 155.5 268.8 

ดอกเบีย้ตามสัญญาเชาการเงนิรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (12.6) (10.5) (23.1) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งส้ินตาม

สัญญาเชาการเงนิ 100.7 145.0 245.7 

                              (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งส้ินตาม

สัญญาเชาการเงนิ 4.3 0.6 4.9 

ดอกเบีย้ตามสัญญาเชาการเงนิรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (0.3) - (0.3) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งส้ินตาม

สัญญาเชาการเงนิ 4.0 0.6 4.6 
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 บริษัทฯและบริษัทยอ ยมีเจาหน้ีสัญญา เชาการเงิน  ซึ่งประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญา เพื่อจัดหา

เคร่ืองมือทางการแพทย อุปกรณ และยานพาหนะสาํหรับใชในการดําเนินธรุกจิ โดยมกีาํ หนดชาํระคา

เชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิ

ขอซื้อสินทรัพยดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา  

10.  ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ 

 เมื่อวันที่ 19 มถินุายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2549 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกและ

เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ  ชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุ นกู/

ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ  (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา ) และ/หรือผูลงทุนสถาบันใน

ประเทศ เปนเงินสกุลตางประเทศ  หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  

ระยะเวลาไมเกิน  5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ทั้งน้ีมอบอํานาจใหคณะกรรมกา รและหรือ

บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการ

เสนอขายหุนกูแปลงสภาพคร้ังน้ี  โดยเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ  บริษัทฯจะ

นําไปใชเพื่อชําระคืนหน้ีเงินกูยืมใหกับเจาหน้ี  เปนเงนิทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุ รกิจ และ เพื่อ

รองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ทั้งน้ี ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน  โดยการตัดหุนจดทะเบยีนที่

ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน  2,372,308 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท คดิเปนจํานวนเงนิ  

2,372,308 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิมจํานวน  1,183,410,108 บาท เปนทนุจดทะเบยีนใหม  จํานวน 

1,181,037,800 บาท   

 นอกจากน้ีไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน  131,226,422 บาท แบงออกเปนหุน

สามัญจํานวน  131,226,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท ทําใหทนุจดทะเบยีนเดิมจํานวน 

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

สิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพ

ขางตนใชสิทธิไมครบตามจํานวนหุนที่สํารองไว หรือจากการจ องซื้อหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้ง

จํานวนตามที่เสนอขาย (แลวแตกรณี ) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและ

เสนอขายหุนสวนทีเ่หลอืดังกลาวในคราวเดียวกนัหรือตางคราวกนัใหแกบคุคลในวงจํากดั  (Private 

Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลั กทรัพย ที่ กจ .12/2543 เร่ือง 

การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนทีอ่อกใหม  ทั้งน้ี รายละเอียดในการจัดสรร เชน 

เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดตอไป  รวมถึงการพิจารณากําหน ด “ราคาตลาด” ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ  
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 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 และ 

21 มถินุายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติ

ใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษทัฯได

ออกหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู /ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป 

อัตราดอกเบีย้รอยละ 3.75 ตอป  จํานวนรวม  124,000 หนวย ใหแกนกัลงทนุตางประเทศทัง้จํานวน 

(โดยยกเวนไมขายตอนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิด

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

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติ

ใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลงสภาพน้ีมีกําหนดไถถอนในวันที่ 

12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอน

บริษัทฯจะทําการ ไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงิน

บาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 

บาทตอหุน ซึ่งราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดภายใตเงื่อนไขของหุนกูที่กําหนดไว หุนกูแปลง

สภาพน้ีสามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเงื่อนไขการไถถอนภายใตเงื่อนไข

ของหุนกู 

 หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน” กําหนดใหกิจการที่ออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหน้ีสินแยกจากสวนที่

เปนสวนของเจาของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดังน้ัน ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ ได

แยกองคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบของ

หน้ีสินน้ันไดคาํนวณจากกระแสเงนิสดของเงนิตนและดอกเบีย้ทีต่องจายในอนาคตคดิลดดวยอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดที่เปนอยูขณะนั้น ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวางราคา

ตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนที่เปนองคประกอบของหน้ีสิน 

 หุนกูแปลงสภาพสวนที่เ ปนหน้ีสนิแสดงดวยราคาทนุตัดจําหนายจนกวามกีารแปลงสภาพเปนหุน

สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนทุนซึ่งกําหนดขึ้น ณ วันที่ออก

หุนกูจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปหากไมมีการแปลงสภาพหุนกูกอนวันครบ

กาํหนด 
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เมือ่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษคร้ังที่ 1/2551 ไดอนุมัติการ

ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯไดซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ

รวมทั้งสิ้น 36,170 หุน ซึ่งมีจํานวนเงินตนประมาณ 36 ลานเหรียญสหรัฐ ทําให เกิดผลกําไรสุทธิจาก

การซื้อคืนดังกลาวจํานวน ทั้งสิ้น  32.0 ลานบาท ซึ่งเปนกําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพในป 

2552 จํานวน 2.4 ลานบาท กําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพน้ีไดรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ แลว และทําใหมีสวนเกินมูลคา หุนสามัญเพิ่มขึ้นจากการซื้อคืนหุนกู

จํานวนรวม 14.6 ลานบาท 

 จนถึง ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552ไดมีการแปลงสภาพหุนกูจํานวน 31,830 หุน เปนหุนสามญัจํานวน 

33,460,945 หุน ในราคาหุนสามัญหุนละ 36.30 บาทตอหุน ทําให ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 บริษัทฯ

มีทุนออกจําหนายจํานวนทัง้สิน้ 1,214,498,745 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และทําใหมีสวนเกินมูลคาหุน

สามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุนกูดงักลาวจํานวนรวม 1,204.5 ลานบาท  

รายการเปลี่ยนแปลงของ หุนกูแปลงสภาพและสวนเกินมูลคาหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นจนถึงวันที่  30 

มถินุายน 2552 สรุปไดดังน้ี 

 

จํานวนหนวย 

สวนเกินมูลคาหุน

สามัญที่เพิ่มขึ้น 

(หนวย: ลานบาท) 

หุนกูแปลงสภาพ   

เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 124,000 - 

จํานวนหุนกูแปลงสภาพสะสม (31,830) 1,204.5 

จํานวนหุนกูซื้อคืนสะสม (34,170) 13.8 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 58,000 1,218.3 

ซื้อคืนหุนกูระหวางงวด (2,000) 0.8 

หุนกูแปลงสภาพคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 56,000 1,219.1 

11.    หุนกู 

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิ 

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 

อาย ุ5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.84 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกคร่ึงป 
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 เมื่อวันที่ 4 มถินุายน 2552 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิ 

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 

อาย ุ7 ป มูลคารวม 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.35 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกคร่ึงป 

 หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจาย  

ปนผล การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 

12.   ภาษีเงินไดนิติบุคคล    

  (หนวย: ลานบาท) 

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                    

30 มิถุนายน 2552 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวด 257.5 52.9 

หัก: โอนกลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย            

ซึ่งต้ังไวสูงไปในป 2551 (39.3) (39.3) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสุทธิ 218.2 13.6 

13. เงินปนผลจาย 

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2551 ไดอนุมัติใหจายเงิน

ปนผลสําหรับหุนสามัญจํานว น 1,214,130,812 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.50 

บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 607.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2551   

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2552 ไดอนุมัติใหจ ายเงิน

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

บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 728.7 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2552  

14. สัญญาเชาระยะยาว 

 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ปนับต้ังแต

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2567 กําหนดชําระคาเชา สําหรับ  17 เดือนแรก ใน

อัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามทีก่าํหนดไวในสญัญา สําหรับ 3 ปสุดทาย มีอัตรา

คาเชาเดือนละ 560,000 บาท  

บริษัทฯ 
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 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกําหนด

ระยะเวลาการเชา 30 ปนับต้ังแตวันที่ 28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเร่ิมชําระคา

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

อัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับต้ังแต  

วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเ ปนรายเดือน โดยเร่ิมชําระคร้ัง

แรกในวันที ่  1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปน

ตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2549 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเร่ิมชําระคร้ังแรกในวันที่ 5 มกราคม 

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

เดือนละ 100,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในที่ดินของราชการ ซึ่งตามสัญญาระบุวาบริษัทฯตอง

ยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ เมื่อหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคารขางตน

เรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมี

กําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชาเปนรายป โดย 5 

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

อัตราคาเชาปละ 990,943 บาท  

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่ งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 

กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ต้ังแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155.11 ลานบาท 

และบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาแลวเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคา

เชา สวนที่เหลือจายชําระเปนรายเดือน น อกจากน้ีบริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกันใน

การใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงนิรวม 103.41 ลานบาท 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหน่ึงซึ่งเปนผูถือหุนรายหน่ึง เพื่ อใชในการกอสราง

โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมต้ังแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายสุญัญาได  

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 
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15. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย 

15.1 ภาระผูกพัน 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

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

ภาระ

ผกูพัน

ตาม

สัญญา       

-  ตามสัญญาเชา

อาคารและที่ดิน                80 171 426 11 33 112 

-  ตามสัญญาเชา

อุปกรณสํานักงาน

และบริการอ่ืน 149 59 - 74 40 - 

-  ตามสัญญาเพ่ือ

จดัหาและซอม

บํารุงเครื่องมือทาง

การแพทย 36 24 - 5 1 - 

-  ตามสัญญาคา

กอสรางและ

ตกแตงอาคาร 97 2 - 3 - - 

รวม 362 256 426 93 74 112 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 

งบ

การเงนิ

รวม 

งบ

การเงนิ

เฉพาะ

กิจการ 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   

-  จากการทีธ่นาคารออก หนังสือค้ําประกันเพ่ือการ

ปฏิบัติตามสัญญา 13 1 

-  จากการทีธ่นาคารออกหนงัสือค้าํประกันเพ่ือการ

ใชไฟฟาและอ่ืนๆ 52 14 

รวม 65 15 
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15.2   คดีฟองรอง 

 

 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการ กอสราง

อาคารเปนจํานวนเงนิ 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ซึ่งบริษัทยอย

ไดต้ังสํารองเผื่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเต็มจํานวนแลว 

บริษัทยอย 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิ จการโรงพยาบาล โดยมี

สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่

แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวได 
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17. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap contract) 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของ

อัตราดอกเบีย้  

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหง

หน่ึง มกีาํหนดระยะเวลา 5 ป โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา

บวกรอยละ 2 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.5 ตอป ของยอดคงเหลือ เงินกูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน 

 มูลคายุติธรรมสุทธิ 

 มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบดุล มีดังน้ี 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  

2552 

31 ธันวาคม    

2551 

30 มิถุนายน  

2552 

31 ธันวาคม    

2551 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบี้ย (หนี้สิน) (107.8) (193.8) (107.8) (193.8) 

 มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใชอัตราที่กํา หนดโดยสถาบนัการเงนิ

เสมือนวาไดยกเลิกสัญญาน้ัน ณ วันที่ในงบดุล 

18. เหตกุารณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 หุนกูแปลงสภาพ 

ก)  การใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนกําหนด (Put Option) 

 เมื่อวันที ่12 กรกฎาคม 2552 ผูถือหุนกูแปลงสภาพไดใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนกาํหนด

ตามขอกาํหนดในหนังสอืชีช้วนเปนจํานวน 28,950 หนวย คิดเปนเงนิมูลคา 1,189 ลานบาท 

ข)  การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ 

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 บริษทัฯไดแจงเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ

ตามขอกาํหนดในหนังสอืชีช้วน จาก ราคา 36.30 บาทตอหุน เปนราคา 32.67 บาทตอหุน โดยมี

ผลต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป 

19. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยกรร มการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่              

13 สิงหาคม 2552 
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