
 

 

                                            

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 



 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงนิสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถุินายน 
2554 ของบริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ                   
งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  ขาพเจามิไดสอบทานงบการเงนิสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ของบริษัทรวมในประเทศแหงหนึ่งซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมนี้  
ซ่ึงงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 ไดรวมเงนิลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวเปนจํานวน
ประมาณ 2,231.9 ลานบาท หรือรอยละ 4.0 ของสินทรัพยรวม และงบกําไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไดรวมสวนแบงกําไรในบริษัทรวมนี้เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 83.5 ลานบาท และ 165.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.7 และรอยละ 7.1 ของกําไรสุทธิรวม
สําหรับงวดตามลําดับ งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน โดยขาพเจาไดรับ
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีนั้นแลว ดังนัน้การรายงานของขาพเจาในสวนที่เกีย่วของกบัจํานวนเงิน
และรายการตาง ๆ ของบริษัทรวมซึ่งรวมอยูในงบการเงนิรวมนี้จึงถือตามรายงานการสอบทานของผูสอบ
บัญชีอ่ืนนั้น 

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

จากการสอบทานของขาพเจาและโดยอาศยัรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืน ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปน
เหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการ
สอบทานของขาพเจา 
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งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด )มหาชน ( และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานกังานเดียวกนักับขาพเจา ซ่ึงไดตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เสนอรายงานไวอยางไมมเีงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพนัธ 2554 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ             
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ                   
งบการเงินที่ผูสอบบัญชีอ่ืนไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว  

งบกําไรขาดทนุรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงนิสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถุินายน 
2553 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงนิเฉพาะกิจการของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลที่
ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนดังกลาวขางตน ซ่ึงไดเสนอรายงานตามรายงานลงวนัที่ 11 สิงหาคม 2553 วา
ไมพบสิ่งที่เปนเหตใุหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผูสอบบัญชีดังกลาว  

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 และ 1.5 ในระหวางงวดบริษัทฯและบรษิัทยอยได
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อ
จัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี้ โดยการปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19                              
เร่ือง ผลประโยชนของพนกังาน เปนครั้งแรก บริษัทฯและบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการ
เปลี่ยนแปลงทีม่ากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วนัเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบนัทึกปรับกับกําไรสะสม 
ณ วนัตนงวดของงวดปจจุบนัและในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)                   
เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนครั้งแรก บริษัทฯไดเลือกวดัมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวย
มูลคายุติธรรมและรับรูผลกระทบตองบการเงิน โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วนัตนงวดของงวดปจจุบัน 

 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 15 สิงหาคม 2554 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4,204,196          2,489,455          822,812             1,082,259          

เงินลงทุนช่ัวคราว 228,990             1,739,554          10                      1,739,543          

ลูกหน้ีการคา 4

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 1,546                 2,233                 8,478                 9,283                 

กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน - สุทธิ 2,733,406          1,890,624          540,223             505,789             

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 2,734,952          1,892,857          548,701             515,072             

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 -                         -                         204,703             103,132             

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 10,774               18,927               35,167               37,538               

เงินปนผลคางรับ-กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 1,300                 -                         -                         -                         

สินคาคงเหลือ 541,295             398,305             57,526               57,833               

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 318,271             230,691             57,317               94,688               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,039,778          6,769,789          1,726,236          3,630,065          

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 50,000               -                         -                         -                         

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 83,201               61,659               -                         -                         

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 6 -                         -                         23,937,085        8,678,064          

เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 2,694,338          2,271,388          1,733,457          1,666,021          

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 8 4,011,006          1,640,079          3,837,683          1,639,789          

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 -                         -                         850,065             1,321,014          

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 34,400               -                         252,966             -                         

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 9 28,619,666        18,858,096        4,940,744          5,152,117          

ท่ีดินและอาคารที่ยังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน 511,203             511,203             510,876             510,876             

คาความนิยม 10,609,369        1,299,169          -                         -                         

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 467,122             201,420             70,445               75,097               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ

สิทธิการเชา - สุทธิ 5 556,704             509,064             107,592             59,003               

อ่ืนๆ 5 163,051             75,157               14,700               18,555               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 47,800,060        25,427,235        36,255,613        19,120,536        

รวมสินทรัพย 55,839,838        32,197,024        37,981,849        22,750,601        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 -                         -                         864,846             639,601             

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,036,506          38,406               1,000,000          -                         

เจาหน้ีการคา

  กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 79,719               77,013               107,123             110,996             

กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 1,701,664          1,237,152          294,478             301,684             

รวมเจาหน้ีการคา 1,781,383          1,314,165          401,601             412,680             

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 593,220             355,265             343,800             343,800             

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 121,964             76,619               1,482                 631                    

สวนของหุนกูแปลงสภาพ-องคประกอบที่เปนหน้ีสิน

  ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 -                         2,141                 -                         2,141                 

สวนของหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13 -                         2,999,445          -                         2,999,445          

เจาหน้ีคากอสรางและเงินประกันผลงาน 177,302             95,168               67,673               68,178               

เจาหน้ีอ่ืน

  กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 3,702                 5,098                 42,330               24,868               

กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 483,969             452,019             90,829               144,202             

รวมเจาหน้ีอ่ืน 487,671             457,117             133,159             169,070             

ภาษีเงินไดคางจาย 632,193             353,919             27,017               13,080               

เงินปนผลคางจาย 15 3,901                 989,913             -                         989,913             

คาใชจายคางจาย 2,188,986          1,098,055          586,001             437,771             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 429,881             447,329             107,314             132,522             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 7,453,007          8,227,542          3,532,893          6,208,832          

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 7,380,227          2,240,647          1,948,200          2,120,100          

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 243,583             74,528               1,715                 82                      

หุนกู - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13 8,459,607          4,963,727          8,459,607          4,963,727          

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 810,967             -                         138,539             -                         

รายไดรอตัดบัญชี 196,185             146,112             127,171             146,112             

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 5 1,120,306          261,564             103,329             93,772               

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 18,210,875        7,686,578          10,778,561        7,323,793          

รวมหน้ีสิน 25,663,882        15,914,120        14,311,454        13,532,625        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 14 

   ทุนจดทะเบียน  

หุนสามัญ 1,553,391,408 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

   (2553: หุนสามัญ 1,312,264,222 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 1,553,391          1,312,264          1,553,391          1,312,264          

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 1,545,458,883 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

(2553: หุนสามัญ 1,246,035,935 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 1,545,459          1,246,036          1,545,459          1,246,036          

สวนเกินมูลคาหุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20,022,498        6,988,761          19,959,574        6,925,837          

ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 305,000             305,000             -                         -                         

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 131,226             131,226             131,226             131,226             

ยังไมไดจัดสรร 6,867,191          5,161,968          1,187,149          186,555             

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (18,278)              1,801,501          846,987             728,322             

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 28,853,096        15,634,492        23,670,395        9,217,976          

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 1,322,860          648,412             -                         -

รวมสวนของผูถือหุน 30,175,956        16,282,904        23,670,395        9,217,976          

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 55,839,838        32,197,024        37,981,849        22,750,601        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได 

รายไดคารักษาพยาบาล 5 8,982,680          5,238,088          2,012,925          1,631,643          

รายไดอ่ืน 5

รายไดจากการจําหนายสินคาและอาหาร 244,329             36,301               10,410               8,766                 

ดอกเบ้ียรับ 16,591               11,103               16,904               42,069               

เงินปนผลรับ 51,681               85                      338,464             32,818               

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 6.1, 7 479,028             -                         -                         -                         

อ่ืน ๆ 122,749             59,326               94,632               71,665               

รวมรายไดอ่ืน 914,378             106,815             460,410             155,318             

รวมรายได 9,897,058          5,344,903          2,473,335          1,786,961          

คาใชจาย 

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 5 5,546,455          3,148,865          1,199,120          956,323             

คาใชจายในการบริหาร 5 1,678,478          1,108,347          537,468             466,470             

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 713,848             537,952             174,252             176,298             

รวมคาใชจาย 7,938,781          4,795,164          1,910,840          1,599,091          

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

    คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,958,277          549,739             562,495             187,870             

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 7 92,899               55,963               -                         -                         

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,051,176          605,702             562,495             187,870             

คาใชจายทางการเงิน 5 (241,883)            (151,893)            (142,557)            (150,736)            

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,809,293          453,809             419,938             37,134               

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (351,379)            (123,937)            (30,544)              (11,341)              

กําไรสําหรับงวด 1,457,914          329,872             389,394             25,793               

การแบงปนกําไร

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,386,584          316,404             389,394             25,793               

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 71,330               13,468               

1,457,914          329,872             

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)

   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.92                   0.26                   0.26                   0.02                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 1,506,500,353   1,214,498,745   1,506,500,353   1,214,498,745   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กําไรสําหรับงวด 1,457,914          329,872             389,394             25,793               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (155,846)            24                      (155,858)            24                      

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 14,623               1,352                 -                         -                         

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวม 7,404                 -                         -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (133,819)            1,376                 (155,858)            24                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,324,095          331,248             233,536             25,817               

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,260,948          317,780             233,536             25,817               

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 63,147               13,468               

1,324,095          331,248             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

5



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได 

รายไดคารักษาพยาบาล 5 15,607,478        11,234,775        3,978,087          3,486,808          

รายไดอ่ืน 5

รายไดจากการจําหนายสินคาและอาหาร 473,911             74,372               19,783               17,344               

ดอกเบ้ียรับ 22,534               24,098               37,425               88,346               

เงินปนผลรับ 51,681               85                      797,784             570,627             

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 6.1, 7 479,028             -                         -                         -                         

อ่ืน ๆ 196,727             121,283             185,119             152,890             

รวมรายไดอ่ืน 1,223,881          219,838             1,040,111          829,207             

รวมรายได 16,831,359        11,454,613        5,018,198          4,316,015          

คาใชจาย 

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 5 9,443,551          6,473,027          2,334,860          1,987,196          

คาใชจายในการบริหาร 5 2,974,121          2,231,942          1,062,169          923,223             

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,253,666          1,069,872          352,090             353,503             

รวมคาใชจาย 13,671,338        9,774,841          3,749,119          3,263,922          

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

    คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,160,021          1,679,772          1,269,079          1,052,093          

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 7 176,043             120,169             -                         -                         

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,336,064          1,799,941          1,269,079          1,052,093          

คาใชจายทางการเงิน 5 (375,187)            (306,146)            (277,311)            (300,315)            

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,960,877          1,493,795          991,768             751,778             

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (639,664)            (386,775)            (48,223)              (60,665)              

กําไรสําหรับงวด 2,321,213          1,107,020          943,545             691,113             

การแบงปนกําไร

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,222,373          1,069,974          943,545             691,113             

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 98,840               37,046               

2,321,213          1,107,020          

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)

   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1.61                   0.88                   0.69                   0.57                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 1,376,987,659   1,214,498,745   1,376,987,659   1,214,498,745   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กําไรสําหรับงวด 2,321,213          1,107,020          943,545             691,113             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 333,867             (58)                     333,855             (58)                     

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 20,059               (18,031)              -                         -                         

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวม 124,786             -                         -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 478,712             (18,089)              333,855             (58)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,799,925          1,088,931          1,277,400          691,055             

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,709,246          1,051,885          1,277,400          691,055             

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 90,679               37,046               

2,799,925          1,088,931          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

7



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 2,960,877          1,493,795          991,768             751,778             

ปรับรายการที่กระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,253,666          1,069,872          352,090             353,503             

รายการตัดบัญชีสินทรัพย 11,159               1,680                 212                    -                         

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 26,846               45,417               10,813               20,784               

ขาดทุน(กลับรายการขาดทุน)จากการดอยคาของสินทรัพย (13,083)              4,074                 (12,333)              -                         

รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (21,011)              (19,119)              (18,941)              (19,119)              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (176,043)            (120,169)            -                         -                         

รับรูคาความนิยมติดลบ (936)                   -                         -                         -                         

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (479,028)            -                         -                         -                         

คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนกูตัดจําหนาย 1,622                 4,409                 1,622                 4,409                 

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 1,391                 (1,243)                (37)                     (5)                       

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง -                         -                         (7,894)                11,677               

คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 46,920               -                         11,121               -                         

รายไดดอกเบ้ียรับ (22,534)              (24,098)              (37,425)              (88,346)              

รายไดเงินปนผลรับ (51,681)              (85)                     (797,784)            (570,627)            

คาใชจายดอกเบี้ย 375,187             306,146             277,311             300,315             

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 3,913,352          2,760,679          770,523             764,369             

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)

ลูกหน้ีการคา (49,965)              (7,781)                (44,442)              (60,299)              

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 8,928                 4,466                 8,100                 5,804                 

สินคาคงเหลือ 15,327               35,929               307                    8,839                 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (27,670)              (47,460)              20,245               (16,205)              

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (16,121)              1,356                 (226)                   227                    

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหน้ีการคา 3,352                 (85,797)              (11,079)              (26,893)              

เจาหน้ีอ่ืน 1,860                 (38,078)              2,944                 9,713                 

คาใชจายคางจาย 438,812             163,553             120,006             50,823               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (108,852)            11,392               (25,206)              (28,154)              

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (15,472)              -                         (5,210)                -                         

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 8,405                 (432)                   9,556                 9,340                 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,171,956          2,797,827          845,518             717,564             

ดอกเบ้ียรับ 21,506               6,200                 32,726               66,902               

จายดอกเบี้ย (361,966) (284,448) (271,611)            (285,399)            

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (688,773)            (307,413)            (31,899)              (43,415)              

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,142,723          2,212,166          574,734             455,652             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

10              

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



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

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง(เพิ่มขึ้น) 1,774,933          (849,987)            1,739,533          (839,714)            

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง(เพิ่มขึ้น) 2,552                 (249)                   -                         -                         

เงินปนผลรับ 84,963               27,616               797,784             565,377             

ดอกเบ้ียรับจากการลงทุน 15,112               14,240               15,112               14,240               

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน (2,564,940)         (101,999)            (4,596,915)         (106,505)            

เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทยอย -                         -                         240,000             -                         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่นท่ีครบกําหนด 500,000             -                         500,000             -                         

เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 6,840                 5,082                 62                      1,437                 

เงินสดจายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (1,617,242)         (539,615)            (423,332)            (148,286)            

เงินสดจายซ้ือสิทธิการเชา (51,187)              -                         (51,187)              -                         

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันลดลง(เพิ่มขึ้น) 389,241             -                         (63,313)              45,296               

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น -                         -                         -                         (24,710)              

รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                         -                         441,570             617,639             

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (78,130)              (16,918)              (1,183)                (96)                     

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,537,858)         (1,461,830)         (1,401,869)         124,678             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) (9,783)                -                         225,245             155,125             

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 997,525             -                         1,000,000          -                         

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,594,780          -                         -                         -                         

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (3,785,379)         (181,300)            (171,900)            (171,900)            

เงินสดจายชําระเจาหน้ีสัญญาเชาการเงิน (63,637)              (56,993)              (279)                   (1,198)                

เงินสดรับจากการออกหุนกู 3,494,818          -                         3,494,818          -                         

เงินสดจายชําระไถถอนหุนกู (3,000,000)         -                         (3,000,000)         -                         

เงินจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (98,611)              (4,506)                -                         -                         

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายหุนเพิ่มทุน 9,717                 -                         9,717                 -                         

เงินปนผลจาย (989,913)            (850,140)            (989,913)            (850,140)            

เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุม (39,641)              (25,901)              -                         

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 109,876             (1,118,840)         567,688             (868,113)            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,714,741          (368,504)            (259,447)            (287,783)            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 2,489,455          1,886,442          1,082,259          1,132,426          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด 4,204,196          1,517,938          822,812             844,643             
-                         -                         

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีไมใชเงินสด

สินทรัพยซ้ือภายใตสัญญาเชาการเงิน 60,265               58,557               2,711                 -                         

เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (ลดลง) (77,307)              (64,817)              (39,977)              14,541               

เจาหน้ีกอสรางและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 59,052               9,802                 (505)                   8,586                 

เงินปนผลคางรับ 2,300                 6,160                 -                         5,250                 

เงินปนผลคางจาย 3,901                 -                         -                         -                         

ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการออกหุนทุน 13,321,248        -                         13,321,248        -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

สวนของ
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน หุนกู การเปลี่ยนแปลง ผูมีสวนไดเสีย

ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ จัดสรรแลว - จากการวัด สวนเกินทุน ผลตางจากการ แปลงสภาพ - สัดสวนการถือหุน รวมองคประกอบ รวมสวนของ ที่ไมมี รวม
ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ปรับโครงสราง สํารอง มูลคาเงินลงทุนใน จากการตีราคา แปลงคา องคประกอบ ในบริษัทยอยที่รับรู อื่นของสวน ผูถือหุน อํานาจควบคุม สวนของ
ชําระแลว หุนสามัญ การถือหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย ที่ดิน งบการเงิน ที่เปนทุน ในสวนของผูถือหุน ของผูถือหุน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,214,499        5,855,970        305,000         131,226                 4,706,958        (10,687)               1,980,927            (44,144)         10,921             -                            1,937,017        14,150,670      596,452           14,747,122  
กําไรสําหรับงวด -                      -                       -                    -                            1,069,974        -                         -                          -                   -                      -                            -                      1,069,974        37,046             1,107,020    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                      -                       -                    -                            -                      (58)                     -                          (18,031)         -                      -                            (18,089)           (18,089)           -                      (18,089)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                       -                    -                            1,069,974        (58)                     -                          (18,031)         -                      -                            (18,089)           1,051,885        37,046             1,088,931    
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 15) -                      -                       -                    -                            (850,140)          -                         -                          -                   -                      -                            -                      (850,140)         -                      (850,140)      
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง -                      -                       -                    -                            -                      -                         -                          -                   -                      -                            -                      -                      (27,455)           (27,455)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 1,214,499        5,855,970        305,000         131,226                 4,926,792        (10,745)               1,980,927            (62,175)         10,921             -                            1,918,928        14,352,415      606,043           14,958,458  

\

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,246,036        6,988,761        305,000         131,226                 5,161,968        (10,645)               1,980,927            (168,801)       20                   -                            1,801,501        15,634,492      648,412           16,282,904  
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
  ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 2) -                      -                       -                    -                            (517,150)          -                         -                          -                   -                      -                            -                      (517,150)         (19,304)           (536,454)      
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการออกหุนทุน (หมายเหตุ 6) 295,237           12,879,900       -                    -                            -                      -                         -                          -                   -                      -                            -                      13,175,137      -                      13,175,137  
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14) 4,128               151,699           -                    -                            -                      -                         -                          -                   -                      -                            -                      155,827           -                      155,827       
แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ 58                    2,138               -                    -                            -                      -                         -                          -                   (20)                  -                            (20)                  2,176               -                      2,176           
กําไรสําหรับงวด -                      -                       -                    -                            2,222,373        -                         -                          -                   -                      -                            -                      2,222,373        98,840             2,321,213    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                      -                       -                    -                            -                      458,653              -                          28,220          -                      -                            486,873           486,873           (8,161)             478,712       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                       -                    -                            2,222,373        458,653              -                          28,220          -                      -                            486,873           2,709,246        90,679             2,799,925    
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
   จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                      -                       -                    -                            -                      -                         -                          -                   -                      (2,306,632)             (2,306,632)       (2,306,632)       646,615           (1,660,017)   
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง
   จากการจายเงินปนผลของบริษัทยอย -                      -                       -                    -                            -                      -                         -                          -                   -                      -                            -                      -                      (43,542)           (43,542)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 1,545,459        20,022,498       305,000         131,226                 6,867,191        448,008              1,980,927            (140,581)       -                      (2,306,632)             (18,278)           28,853,096      1,322,860        30,175,956  

\
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

8 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

กําไรสะสม สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน หุนกู
ทุนเรือนหุน จัดสรรแลว - จากการวัด สวนเกินทุน แปลงสภาพ - รวมองคประกอบ รวม
ที่ออกและ สวนเกินมูลคา สํารอง มูลคาเงินลงทุนใน จากการตีราคา องคประกอบ อื่นของสวน สวนของ
ชําระแลว หุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรรหลักทรัพยเผื่อขาย ที่ดิน ที่เปนทุน ของผูถือหุน ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,214,499        5,793,046           131,226               1,031,096     (222)                728,481                 10,921             739,180 8,909,047        
กําไรสําหรับงวด -                      -                         -                          691,113        -                      -                            -                      -                      691,113           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                      -                         -                          -                   (58)                  -                            -                      (58)                  (58)                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                         -                          691,113        (58)                  -                            -                      (58)                  691,055           
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 15) -                      -                         -                          (850,140)       -                      -                            -                      -                      (850,140)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 1,214,499        5,793,046           131,226               872,069        (280)                728,481                 10,921             739,122           8,749,962        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,246,036        6,925,837           131,226               186,555        (179)                728,481                 20                   728,322           9,217,976        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
  ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 2) -                      -                         -                          (158,121)       -                      -                            -                      -                      (158,121)         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 2) -                      -                         -                          215,170        -                      (215,170)                -                      (215,170)         -                      
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการออกหุนทุน (หมายเหตุ 6) 295,237           12,879,900         -                          -                   -                      -                            -                      -                      13,175,137      
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14) 4,128               151,699              -                          -                   -                      -                            -                      -                      155,827           
แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ 58                    2,138                  -                          -                   -                      -                            (20)                  (20)                  2,176               
กําไรสําหรับงวด -                      -                         -                          943,545        -                      -                            -                      -                      943,545           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                      -                         -                          -                   333,855           -                            -                      333,855           333,855           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                         -                          943,545        333,855           -                            -                      333,855           1,277,400        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 1,545,459        19,959,574         131,226               1,187,149     333,676           513,311                 -                      846,987           23,670,395      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ



  
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 

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 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3  การปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 

 ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 



  
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 31 รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.5 และ 2 



  
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในงวดปจจุบัน ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเรื่องการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ 

 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน
สํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอ
สมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 
อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 



  
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก บริษัทฯ
เลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชี
เดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน 

          ประมาณการหนี้สินสําหรับวันหยุดพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งประมาณการหนี้สินสําหรับวันหยุดพนักงาน ซ่ึงคํานวณตามนโยบายและสูตร
การคํานวณของบริษัทฯโดยขึ้นอยูกับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทํางานและจํานวนวันหยุดที่ไมไดใช  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

บริษัทฯวัดมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ 
หลังจากนั้น บริษัทฯจะวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯรับรูผล
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใน
กําไรหรือขาดทุนในปที่เกิดขึ้น 

บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เปนครั้งแรก บริษัทฯไดเลือกวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมและรับรู
ผลกระทบตองบการเงินโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน 

การรวมธุรกิจ  

บริษัทฯบันทกึตนทุนที่เกี่ยวของกับการซือ้ธุรกิจเปนคาใชจายในงวดที่ตนทุนดังกลาวเกดิขึ้นและเมื่อ
ไดรับบริการ  

ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการเปนขั้น ๆ บริษัทฯ จะวัดมูลคาสวนไดเสียที่บริษัทฯ ถืออยูในผูถูกซื้อ
กอนหนาการรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นใน
กําไรหรือขาดทุน 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาว
ในหมายเหตุ 1.5 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยก
ตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 



  
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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2.1     มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย และประมาณการหนี้สินสําหรับวันหยุดพนักงาน ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัท
ยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงที่
เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให
กําไรสะสม ณ วันตนงวดของบริษัทฯและบริษัทยอยลดลงเปนจํานวน 497.2 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 158.1 ลานบาท) กําไรสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
ลดลงเปนจํานวน 29.8 ลานบาท และ 47.8 ลานบาท ตามลําดับ (0.02 บาทตอหุน และ 0.03 บาทตอหุน
ตามลําดับ) (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 6.3 ลานบาท และ 12.7 ลานบาท ตามลําดับ 
(กําไรตอหุนลดลง 0.004 บาทตอหุน และ 0.009 บาทตอหุน ตามลําดับ)  

นอกจากนี้ บริษัทรวมแหงหนึ่งไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สิน
ในชวงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้
ทําใหมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินรวมและกําไรสะสมรวม 
ณ วันตนงวดของงวดปจจุบันลดลงเปนจํานวน 20.0 ลานบาท 

2.2     มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยวิธีราคาทุน 
(ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดวยวิธีมูลคายุติธรรม (ซ่ึงวิธีมูลคา
ยุติธรรมนี้การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน) เดิมบริษัทฯบันทึก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน/ราคา
ที่ตีใหม บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปน
รายการแยกตางหาก และบันทึกดวยวิธีมูลคายุติธรรม โดยเริ่มถือปฏิบัติในงวดปจจุบันและปรับปรุง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีกับกําไรสะสมยกมาสําหรับงวด การเปลี่ยนแปลงนี้
ทําใหกําไรสะสมตนงวดของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 215.2 ลานบาท และไมมีผลกระทบตอกําไร
สะสมของงบการเงินรวม 



  
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3.   มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 

   ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐาน
การบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

4. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้ที่
คางชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
กิจการที่เก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 1,423 2,233 5,932 9,283 
  3 ถึง 6 เดือน 123 - 787 - 
      6 ถึง 12 เดือน - - 1,759 - 
  มากกวา 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,546 2,233 8,478 9,283 
     
กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 2,300,557 1,579,726 429,394 409,029 
  3 ถึง 6 เดือน 345,713 232,699 80,296 66,303 
  6 ถึง 12 เดือน 145,670 109,659 45,540 42,951 
  มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 234,657 162,109 90,551 82,249 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3,026,597 2,084,193 645,781 600,532 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (293,191) (193,569) (105,558) (94,743) 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน -

สุทธ ิ 2,733,406 1,890,624 540,223 505,789 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 2,734,952 1,892,857 548,701 515,072 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม 
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดและคาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
คาเชารับและคาเชาจาย อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป 

 รายการธุรกิจที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัทยอย     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 8.2 5.8 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 54.4 46.5 
ดอกเบี้ยรับ - - 13.9 31.9 
เงินปนผลรับ - - 260.6 - 
รายไดอื่น - - 13.6 4.1 
ตนทุนบริการ - - 102.8 31.8 
คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 51.8 38.8 
คาใชจายอื่น - - 21.1 10.8 
ดอกเบี้ยจาย - - 7.3 3.7 
     
บริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 0.3 0.2 - - 
เงินปนผลรับ - - 29.0 32.8 
รายไดอื่น 7.4 1.4 0.2 - 
ตนทุนบริการ 47.8 27.2 26.4 20.1 
เงินปนผลจาย - 4.4 - 4.4 
     

 



  
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 1.7 0.1 0.5 0.1 
เงินปนผลรับ 7.2 - 7.2 - 
รายไดอื่น 2.3 1.7 - 0.2 
ตนทุนบริการ 6.6 4.5 6.4 4.4 
คาใชจายอื่น 0.2 1.7 - 0.5 
เงินปนผลจาย -  80.0 - 80.0 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัทยอย     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 15.8 15.8 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 114.4 100.0 
ดอกเบี้ยรับ - - 28.9 65.4 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 6) - - 714.7 537.8 
รายไดอื่น - - 24.8 12.5 
ตนทุนบริการ - - 196.3 144.8 
คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 102.2 81.4 
คาใชจายอื่น - - 58.3 29.2 
ดอกเบี้ยจาย - - 12.6 3.7 
     
บริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 0.4 0.4 - - 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 7) - - 34.3 32.8 
รายไดอื่น 12.1 4.8 0.2 - 
ตนทุนบริการ 65.1 56.4 33.5 37.3 
เงินปนผลจาย - 4.4 - 4.4 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 3.0 0.1 0.9 0.1 
เงินปนผลรับ  7.2 - 7.2 - 
รายไดอื่น 4.6 3.1 - 0.2 
ตนทุนบริการ 7.6 7.6 6.9 7.3 
คาใชจายอื่น 0.8 3.8 0.1 1.4 
เงินปนผลจาย - 80.0 - 80.0 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ไดแสดงแยกตางหากใน           
งบแสดงฐานะการเงินซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน  

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน  

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย - - 7,921 7,804 
บริษัทรวม 515 117 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,031 2,116 557 1,479 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,546 2,233 8,478 9,283 

     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 204,703 103,132 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 204,703 103,132 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน  

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน  

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน      
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     
บริษัทยอย - - 21,907 25,118 

   บริษัทรวม 19 - - - 

รวม 19 - 21,907 25,118 

อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 13,085 12,420 
บริษัทรวม 6,844 13,394 175 - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,911 5,533 - - 

รวม 10,755 18,927 13,260 12,420 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 10,774 18,927 35,167 37,538 

     
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน     
   บริษัทรวม 1,300 - - - 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,300 - - - 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 850,065 1,321,014 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 850,065 1,321,014 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน  

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน  

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
สิทธิการเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ                  

(รวมอยูในสิทธิการเชา - สุทธิ)     
บริษัทรวม 265,917 262,103 - - 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 88,595 91,632 - - 

รวมสิทธิการเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 354,512 353,735 - - 
     
เงินมัดจํา - กิจการที่เก่ียวของ                                  

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)     
บริษัทยอย - - 122 122 
บริษัทรวม 2,700 2,700 2,700 2,700 

รวมเงินมัดจํา - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,700 2,700 2,822 2,822 
     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 864,846 639,601 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - 864,846 639,601 
     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 41,821 45,691 
บริษัทรวม 79,706 76,723 65,302 65,020 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 13 290 - 285 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 79,719 77,013 107,123 110,996 
     
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 42,255 24,690 
บริษัทรวม 1,601 1,967 - 113 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,101 3,131 75 65 

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 3,702 5,098 42,330 24,868 
     
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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          รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2554 สามารถสรุปไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม

2553 เพิ่มขึ้น ลดลง 
30 มิถุนายน 

2554 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย 103,132 277,838 (176,267) 204,703 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 103,132 277,838 (176,267) 204,703 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย 1,321,014 8,129 (479,078) 850,065 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 1,321,014 8,129 (479,078) 850,065 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย 639,601 864,846 (639,601) 864,846 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 639,601 864,846 (639,601) 864,846 

 เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันประกอบดวยเงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปที่
บริษัทฯทําสัญญากับบริษัทยอยหลายแหงและบริษัทยอยทําสัญญากับกลุมของบริษัทยอย   โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา  ซ่ึงมีกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมีกําหนด
ชําระคืนเงินตนตามที่ระบุไวในสัญญา   

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกําหนดคาจางบริหารงานเปน
อัตรารอยละของรายไดคารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 ป 
และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลงที่
ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารงานเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545 
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 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับกลุมบริษัทยอยของบริษัทนั้นจํานวน 4 
บริษัทและกับบริษัทยอยอ่ืนอีก 4 บริษัท เปนระยะเวลา 1 - 2.5 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิด
คาจางบริหารงานในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและชําระคาจางบริหารงานเปนรายเดือน 

 สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ
ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุใน
สัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556 

  บริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยเพื่อปลูกสรางอาคาร ซ่ึงมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555 และบริษัทยอยตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา    

นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวกับบริษัทยอยแหงนั้นเพื่อใชดําเนินงานของ
โรงพยาบาล โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการและบริหารงานกับบริษัทฯและบริษัทยอย โดยบริษัทฯและ
บริษัทยอยตองชําระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทฯและบริษัทยอย โดยบริษัทฯ
และบริษัทยอยตองชําระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการดานอาหารและการซอมบํารุงกับบริษัทฯและบริษัทยอย โดย
บริษัทฯและบริษัทยอยตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

บริษัทรวม 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ
เปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันเริ่มใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยสัญญาดังกลาวได
กําหนดอัตราคาบริการขั้นต่ํา ซ่ึงบริษัทรวมจะไดรับจากบริษัทฯเปนรายเดือน บริษัทฯไดตอสัญญา
ออกไปอีก 1 ป โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 
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ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯไดค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินจํานวน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
และเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนเงิน 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศ 

 บริษัทฯไดค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินจํานวน 2,876 ลานบาทใหกับ
บริษัทยอยในประเทศ 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

      ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมี
คาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนอื่นของกรรมการและผูบริหารเปน
จํานวนเงิน 24.4 ลานบาท และ 34.0 ลานบาท ตามลําดับ และเฉพาะบริษัทฯ: 24.4 ลานบาท และ 34.0
ลานบาท ตามลําดับ (2553: 23.6 ลานบาท และ 32.2 ลานบาท ตามลําดับ และเฉพาะบริษัทฯ: 23.6 ลาน
บาท และ 32.2 ลานบาท ตามลําดับ) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: พันบาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ          
ของการถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

เงินปนผลรับระหวางงวด  
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

   

30        
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม

2553 

30          
มิถุนายน  

2554 

31          
ธันวาคม

2553 

30          
มิถุนายน  

2554 

30           
มิถุนายน      

2553 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 241,324 191,527 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.78 98.78 574,373 574,373 34,573 59,249 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.68 99.67 610,153 609,995 79,739 - 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 91.48 91.42 602,633 602,235 67,021 66,980 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล  105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.22 97.22 708,196 708,196 - 27,218 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล  400 ลานบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 80,000 40,000 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 45,000 60,000 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 19,951 - 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.69 99.67 450,643 450,534 89,725 53,824 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 89.71 89.53 917,116 915,246 - - 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  เซ็นทรัลแลป    75 ลานบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 33,311 33,311 
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด เซ็นทรัลแลป    10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 4,750 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 - - 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd โรงพยาบาล 26,000 ลานเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
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(หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ          
ของการถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

เงินปนผลรับระหวางงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

   

30        
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม

2553 

30          
มิถุนายน  

2554 

31          
ธันวาคม

2553 

30          
มิถุนายน  

2554 

30           
มิถุนายน      

2553 
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 อยูระหวางการชําระ

บัญชี 
 260  ลานบาท 100.00 100.00 20,000 260,000 - - 

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  736  ลานบาท 100.00 100.00 736,000 736,000 18,400 - 
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด บริการดานเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
 200  ลานบาท 100.00 100.00 200,000 200,000 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด โรงพยาบาล       70  ลานบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จํากัด บริการจัดฝกอบรม       1  ลานบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) การลงทุน  2,341  ลานบาท 97.10 - 9,105,908 - - - 
บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด โรงพยาบาล  300  ลานบาท 100.00 - 2,922,872 - - - 
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัด โรงพยาบาล  42  ลานบาท 88.73 - 1,675,753 - - - 
บริษัท การแพทยสยาม จํากัด โรงพยาบาล  100  ลานบาท 80.72 - 904,818 - 895 - 
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล  201  ลานบาท 99.76 - 887,135 - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     23,957,085 8,698,064 714,689 537,809 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     (20,000) (20,000)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     23,937,085 8,678,064   
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6.1  การเขารวมกิจการกับบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการเขารวมกิจการ
กับ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และบริษัทฯไดดําเนินการเขาซื้อและรับโอนกิจการ
ดังกลาวในวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยชําระคาตอบแทนเปนจํานวนทั้งสิ้น 11,484 ลานบาท                     
(ดูรายละเอียดในในการคํานวณสิ่งตอบแทนในการซื้อในขอ ก) 

ภายหลังการเขารวมกิจการบริษัทฯไดเงินลงทุนในบริษัทยอยใหมดังนี้  

      บริษัท        สัดสวนการถือหุน 

1)  บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   68.64%* 

2)  บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด              100.00% 

3)  บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัด           88.73% 

4)  บริษัท การแพทยสยาม จํากัด         80.72% 

5)  บริษัท ศูนยการแพทยไทย จํากัด (มหาชน)      99.76% 

* สัดสวนการถือหุนในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ดังกลาวไดรวมสัดสวนที่บริษัทฯมี
อยูเดิม รอยละ 19.47 ผลจากการเขารวมกิจการทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอย 
บริษัทฯไดรับรูกําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในสวนที่บริษัทฯถือไวอยูเดิมใหเปนมูลคายุติธรรม
ในงบกําไรขาดทุนรวมจํานวน 440 ลานบาท ภายใตหัวขอ “กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุน” 

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว
ในสัญญาการโอนกิจการทั้งหมด 

คาความนิยมจากการเขารวมกิจการ 

ก)  ส่ิงตอบแทนในการซื้อบริษัทยอยสําหรับการคํานวณคาความนิยมสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
บริษัทฯออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 230,870,405 หุน                                      

(โดยคํานวณจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนกิจการ) 
 

10,424,687 
เงินสด  680,000 
รับโอนภาระหนี้สินการกูยืม  379,416 
รวมคาตอบแทนในการเขารวมกิจการ  11,484,103 
บวก: มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนาจํากัด (มหาชน) 

ที่บริษัทฯถืออยูเดิมรอยละ 19.47 
 

1,512,559 

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อสําหรับการคํานวณคาความนิยม  12,996,662 
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ข)  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาของบริษัทยอยใหม ณ วันที่ซ้ือมี
ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  1,986,099 
เงินลงทุนชั่วคราว  264,357 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ  818,977 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน  360,000 
สินคาคงเหลือ   158,317 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  110,889 
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน  50,000 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน  24,094 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ  244,233 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  34,400 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  9,342,016 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น - สุทธิ  188,269 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  62,315 
เจาหนีก้ารคา  (463,867) 
ภาษีเงินไดคางจาย  (311,239) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (833,921) 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (5,565,664) 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  (205,270) 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  (304,132) 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (937,341) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ  5,022,532 

หัก:สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  (1,336,070) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา  3,686,462 

ส่ิงตอบแทนในการซื้อ  12,996,662 

คาความนิยม  9,310,200 
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ตนทุนการทํารายการเขารวมกิจการเปนจํานวนทั้งสิ้น 189.5 ลานบาท โดยตนทุนจํานวน 43.4 ลาน
บาทไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน สวนตนทุนอีกจํานวน 146.1 ลานบาทซึ่งเกี่ยวของกับ
การเพิ่มทุนนําไปหักกับสวนเกินมูลคาหุนสามัญภายใตสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงิน  

6.2   การยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 บริษัทฯไดยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) 
และเสนอคาตอบแทนใหกับผูถือหุนของกิจการ เปน 2 ทางเลือก คือ 

1. เงินสดที่ราคา 3.71 บาทตอหุน 

2. หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในอัตรา 10.1706 หุนของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากดั 
(มหาชน) ตอ 1 หุนของบริษทัฯ หรือคิดเปนราคา 37.75 บาทตอหุน 

ภายหลังเสร็จสิ้นการรับซื้อหลักทรัพยจากผูถือหุนรายยอยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 บริษัทฯมี           
เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมจํานวน 666.34 ลานหุน รวม
เปนเงิน 2,939.9 ลานบาท โดยแบงเปนชําระเงินสดจํานวน 43.34 ลานบาท และออกหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯจํานวน 64.4 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 2,896.56 ลานบาท (โดยคํานวณจากมูลคายุติธรรม 
ณ วันที่โอนกิจการ) ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97.10 

 6.3 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถืออยูเดิม 

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 

ในป 2554 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด จากผูถือหุนเดิม
จํานวนรวม 11,000 หุน รวมเปนเงิน 0.2  ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.68 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

ในป 2554 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด จากผูถือหุนเดิม
จํานวนรวม 33,168 หุน รวมเปนเงิน 0.4  ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 91.48 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด 

ในป 2554 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท วัฒนเวช จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 
3,750 หุน รวมเปนเงิน 0.1 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 99.69 
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บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด  

ในป 2554 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด จากผูถือหุน
เดิมจํานวนรวม 55,000 หุน รวมเปนเงิน 1.9 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 89.71 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด  

ในป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯ ปรับโครงสรางกลุมบริษัทโดยการรับ
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด
ซ่ึงบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ รับโอนทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิหนาที่และภาระ
ผูกพันทั้งหมดที่มีอยูในปจจุบันหรือที่มีขึ้นกอนวันโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพ
หัวหิน จํากัด ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดโดยใชราคาตามบัญชีของบริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพหัวหิน จํากัด เปนราคาโอน  บริษัทฯไดทําการโอนกิจการแลวในไตรมาสที่ 4 ของป 2553 และ
บริษัทยอยดังกลาวอยูระหวางดําเนินการชําระบัญชี ในป 2554 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด 
ไดจายคืนทุนบางสวนเปนจํานวน 240 ลานบาท  
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7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ         
ของการถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 

   

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม

2553 

30          
มิถุนายน 

2554 

31          
ธันวาคม

2553 

30    
มิถุนายน 

2554 

31    
ธันวาคม 

2553 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา 21.4 ลานบาท 49.00 49.00 132,430 126,578 52,500 52,500 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 

 โทรทัศนและวิทย ุ
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 1,615 1,419 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,331 1,156 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 2,526 2,135 88 88 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 39,409 40,962 50,859 50,859 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 38.24 2,231,878 1,989,406 1,459,800 1,459,800 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 ลานบาท 20.01 20.01 99,493 102,360 101,072 101,072 
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด (ถือหุนโดยบริษทัฯรอยละ 14.91, 
ถือหุนทางออมโดยบริษัทยอยรอยละ 9.71) 

โรงพยาบาล 300 ลานบาท 24.62 - 177,585 
 

- 
 

67,436 
 

- 
 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ     2,687,336 2,265,085 1,733,457 1,666,021 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริหารการจัดการ 5 ลานบาท 26.00 26.00 6,609 5,910   
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจัดการ 0.15 ลานเหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรหม 
30.00 30.00 393 

 
393 

 
  

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย     7,002 6,303   
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม    2,694,338 2,271,388   
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7.1 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด 

จากการซื้อเงินลงทุนตามที่กลาวในหมายเหตุ 6.1 และ 6.2 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ซ่ึง
เปนบริษัทยอยแหงใหมมีเงินลงทุนในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด ในสัดสวนรอยละ 10 ซ่ึงคิด
เปนสัดสวนการถือหุนทางออมโดยบริษัทฯรอยละ 9.71 และตอมาในไตรมาส 2 ป 2554 บริษัทฯได
ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 1,474,000 หุน 
รวมเปนเงิน 35.79 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 4.91 ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือ
หุนในบริษัทดังกลาวทั้งสิ้นเปนรอยละ 24.62 และเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวม บริษัทฯไดรับรูกําไร
จากการปรับมูลคาเงินลงทุนในสวนที่บริษัทฯถือไวอยูเดิมใหเปนมูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน
รวมจํานวน 39 ลานบาท ภายใตหัวขอ “กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน” และบริษัทฯ
ไดโอนกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 12.3 ลานบาท 

7.2 รายละเอียดของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทรวมมีดังนี้  

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เงินปนผลรับระหวางงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 มิถุนายน   
2554 

30 มิถุนายน   
2553 

30 มิถุนายน   
2554 

30 มิถุนายน   
2553 

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 11,101 8,369 5,250 5,250 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 166 177 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 151 161 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  348 308 - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด (1,553) 3,272 - - 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  165,198 107,193 27,531 27,531 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) (1,366) - 1,501 - 
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด - - - - 
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 1,998 689 - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

รวม 176,043 120,169 34,282 32,781 
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สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จํานวนประมาณ 164 ลานบาท (30 
มิถุนายน 2553: หนึ่งแหง จํานวน 107 ลานบาท) หรือรอยละ 93.1 (30 มิถุนายน 2553: รอยละ 89.2) ของ
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมทั้งหมด คํานวณขึ้นจากงบการเงินซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทรวมเหลานั้น  

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 

 (หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ทุนชําระ
แลว        

(ลานบาท) 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    

30 มิถุนายน   
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      
หลักทรัพยเผ่ือขาย 
เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน     
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 415,367 - 1,770 1,770 
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 730 14.22 3,455,836 - 
    3,457,956 2,120 
หัก: สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุนจากการวัดมูลคา            

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
 

  333,676 (179) 

เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน - สุทธิ    3,791,632 1,941 

      
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัท เอกซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรค

ดวยเครื่อง
เอกซเรย 

 
 

100 

 
 

4.52 4,520 4,520 
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน 1,200 1.20 36,000 36,000 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     40,520 40,520 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ทุนชําระ
แลว        

(ลานบาท) 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    

30 มิถุนายน  
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีไมเก่ียวของกัน      
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล 300 10.00 - 31,650 
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 ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 
2,341 19.47 - 1,072,480 

บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จํากัด การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 
    5,785 1,109,915 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (254) (12,587) 
เงินลงทุนในบริษัทท่ีไมเก่ียวของกัน - สุทธิ    5,531 1,097,328 
      
เงินลงทุนในตราสารหนี้      
ต๋ัวแลกเงิน    - 500,000 
เงินลงทุนในตราสารหนี้    - 500,000 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ   3,837,683 1,639,789 
      
เงินลงทุนโดยบริษัทยอย     
เงินลงทุนในบริษัทท่ีไมเก่ียวของกัน     
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยา

สมุนไพร 
80 0.60 290 290 

บริษัท ประสิทธิรัตน จํากัด* สถานศึกษา 150 33.33 107,192 - 
บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล 
จํากัด* 

โรงพยาบาล 195 6.15 29,552 - 

บริษัท เอเชีย แลบบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด* เซ็นทรัลแลป 5 8.00 400 - 
เงินลงทุนในบริษัทท่ีไมเก่ียวของกัน   137,434 290 

* ไดมาจากการเขารวมกิจการตามที่กลาวในหมายเหตุ 6.1 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ทุนชําระ
แลว        

(ลานบาท) 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    

30 มิถุนายน  
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินลงทุนในหุนสามัญ (สถานะหยุดดําเนินการ)*     
บริษัทยอย      
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 4  
 (ถนนเพชรบุรี) จํากัด 

ศาลพิพากษาให
ลมละลาย 

328 89.79 - - 

บริษัท คลาส-วี จํากัด ศาลพิพากษาให
ลมละลาย 

250 89.66 - - 

บริษัท ภูเก็ตพาราไดซ จํากัด ศาลพิพากษาให
ลมละลาย 

409 72.26 - - 

บริษัท สมุนไพรพญาไท จํากัด อยูระหวางการ
ชําระบัญชี 

196 63.64 42,889 - 

บริษัทท่ีไมเก่ียวของกัน      
บริษัท โรงพยาบาลภูเก็ต จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 358 19.08 - - 
    42,889 - 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (7,000) - 
เงินลงทุนในหุนสามัญ (สถานะหยุดดําเนินการ) - สุทธิ   35,889 - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิในงบการเงินรวม   4,011,006 1,640,079 

 * ไดมาจากการเขารวมกิจการตามที่กลาวในหมายเหตุ 6.1 

 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 

          ในป 2554 บริษัทฯ ไดลงทุนซื้อหุนสามัญในบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) เปน
จํานวนรวม 103.83 ลานหุน รวมเปนเงิน 3,455.84 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.22 ของทุนที่
ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทดังกลาว 

 บริษัท ประสิทธิรัตน จํากัด 

บริษัทยอยมีสัดสวนความเปนเจาของในบริษัท ประสิทธิรัตน จํากัด รอยละ 33.33 แตไมไดจัดประเภท
เปนเงินลงทุนในบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทยอยไมมีอํานาจในการเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกลาว 

เงินลงทุนในหุนสามัญที่หยุดดําเนินการ-บริษัทยอย 

 บริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีสถานะหยุดดําเนินงานแตไมไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนใน
บริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยไมมีอํานาจในการควบคุมบริษัทดังกลาว 
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9.        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 18,858,096 5,152,117 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - (252,966) 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ 9,342,016 - 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 1,659,251 385,562 
จําหนายและตดัจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที่จําหนายและตดัจําหนาย (13,114) (312) 
โอนออกระหวางงวด (35,260) - 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (1,208,671) (343,657) 
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา 750 - 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 16,598 - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 28,619,666 4,940,744 
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10. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 2,595,912 2,463,900 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ 5,565,664 - 
กูเพิ่ม 3,594,931 - 
หัก: จายคืนเงนิกู (3,785,379) (171,900) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 2,319 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2554 7,973,447 2,292,000 
หัก: สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป (593,220) (343,800) 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนทีถึ่ง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 7,380,227 1,948,200 

 ในป 2551 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 3,438 ลานบาท มี
กําหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวกอัตรา
คงที่ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญาเงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนําทรัพยสินของบริษัทฯ
และบริษัทยอยไปค้ําประกันใดๆ และระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯและบริษัท
ยอยตองปฏิบัติตาม และบริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 19.1 

   ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคาร 2 แหงเปนจํานวน
เงิน 3,594.78 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวกอัตรา
คงที่ตอปตามที่ระบุในสัญญา และค้ําประกันโดยบริษัทฯ 
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11. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม    
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม    
2553 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 405,575 165,129 3,449 753 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (40,028) (13,982) (252) (40) 

รวม 365,547 151,147 3,197 713 
หัก: สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป (121,964) (76,619) (1,482) (631) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 243,583 74,528 1,715 82 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญา
เชาการเงินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 145.0 260.5 405.5 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชี                                (23.0) (17.0) (40.0) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 122.0 243.5 365.5 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 1.6 1.8 3.4 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชี                                (0.1) (0.1) (0.2) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 1.5 1.7 3.2 
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บริษัทฯและบริษัทยอยมีเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญาเพื่อจัดหา
เครื่องมือทางการแพทย อุปกรณ และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคา
เชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิ
ขอซื้อสินทรัพยดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา  

12.  หุนกูแปลงสภาพ 

 หุนกูแปลงสภาพนี้เปนหุนกูแปลงสภาพไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือ ซ่ึงจะครบกําหนดไถถอน
ในป  2554 บริษัทฯไดขายหุนกูแปลงสภาพใหแก ผูลงทุนในตางประเทศ  (ยกเวนประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ในป 2549 เปนจํานวน 124,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป หุนกูนี้มีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯใน
ราคาแปลงสภาพที่กําหนดไวคร้ังแรกในราคาหุนละ 36.30 บาทตอหุนและตอมาไดเปลี่ยนแปลงราคา
แปลงสภาพเปนราคาหุนละ 32.67 บาทตอหุน บริษัทฯมีสิทธิในการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนด
ไดในราคาไถถอนซึ่งคํานวณตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหุนกูแปลงสภาพคงเหลือจํานวน 50 หนวย ซ่ึงคิดเปนเงิน
จํานวน 2.14 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 ผูถือหุนกูแปลงสภาพจํานวนดังกลาวไดใชสิทธิแปลง
สภาพเปนหุนสามัญทั้งจํานวน        

13. หุนกู 

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและ
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวนรวม 5,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 
5,000 ลานบาท โดยแบงเปน 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 โดยมี
กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน บริษัทฯไดไถถอนหุนกู อายุ 3 ป มูลคารวม 3,000 ลานบาท ใน           
ไตรมาส 1 ป 2554 

 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 โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 
เดือน  จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯไดซ้ือคืนหุนกูดังกลาวนี้จํานวน 30,000 หนวย เปน
จํานวนเงิน 30 ลานบาท 

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและ
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวนรวม 2,500,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 
2,500 ลานบาท อายุ 4 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.99 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
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 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิ
และไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวนรวม 1,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคา
ทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท อายุ 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.78 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 
เดือน 

 หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจาย
ปนผล การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 

14. ทุนเรือนหุน  

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,312,264,222 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
1,312,264,222 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,246,194,338 บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,246,194,338 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 307,197,070 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 307,197,070 หุน         
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนใหมเปนจํานวน 1,553,391,408 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 1,553,391,408 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยบริษัทฯไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงทุน
จดทะเบียนเรียบรอยแลวในไตรมาสที่ 1 ป 2554 

 ตอมาในไตรมาสที่ 2 ป 2554 บริษัทฯ ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนรวม 295.2 ลานหุน สําหรับการ
เขารวมกิจการและการยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 6.1 และ 6.2 ตามลําดับ 
นอกจากนี้บริษัทฯไดออกและจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน เปนจํานวน 4.1 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท ในราคาหุนละ 37.75 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 156 ลานบาท เพื่อเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด
ใหแกกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ผลจากการออกหุนดังกลาวและ
การแปลงสภาพหุนกูสวนที่เหลือตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12 ทําใหทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีจํานวน 1,545,458,883 บาท (หุนสามัญ 1,545,458,883 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท)  

15. เงินปนผลจาย 

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับ
หุนสามัญจํานวน 1,214,498,745 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.70 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 850.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2553 
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เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับหุนสามัญจํานวน 1,246,035,935 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.80 บาท    
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 996.8 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทฯไดรับแจงจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด วามีผูถือหุนที่ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเปนจํานวนประมาณ 6.9 ลานบาท ดังนั้น
บริษัทฯ จึงบันทึกเงินปนผลคางจายจํานวน 989.9 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวใน
เดือนมกราคม 2554 

16. 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 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2578 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม 2549 
ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 
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  
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บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 
2554 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2584 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยไมมีคาเชาในระยะเวลา 3 เดือน
แรก และเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท และเพิ่มคาเชา
ทุก 3 ปในอัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 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 

บริษัทยอยทําสัญญาใหบริการทางการแพทยกับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบกิจการ
ใหบริการคลินิกเวชกรรมกําหนดระยะเวลา  5 ป ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 โดยตกลงชําระ
คาตอบแทนตามอัตรารอยละที่ระบุในสัญญาของยอดรายไดจากการประกอบกิจการรายเดือนกอนหัก
คาใชจายใดๆ หรือตามจํานวนเงินคาตอบแทนขั้นต่ําตามที่ระบุในสัญญา แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหนึ่งซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสราง
โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได  
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17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 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       96 226 482 11 34 138 
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน

และบริการอื่น 279 128 - 34 1 - 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาและซอม

บํารุงเครื่องมือทางการแพทย 284 128 - 45 - - 
-  ตามสัญญาคากอสรางและตกแตง

อาคาร 674 3 - 152 - - 
-  ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน - 60 44 - - - 

รวม 1,333 545 526 242 35 138 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   
-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 72 1 

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการใชไฟฟาและอื่นๆ 87 17 

รวม 159 18 

18. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่
แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวได 

19. เคร่ืองมือทางการเงิน  

19.1 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap contract) 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย  
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 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน
แหงหนึ่ง มีกําหนดระยะเวลา 5 ป โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําบวกอัตราคงที่ตอปเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป ของยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

 มูลคายุติธรรมสุทธิ 

 มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2554 

31 ธันวาคม    
2553 

30 มิถุนายน  
2554 

31 ธันวาคม    
2553 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย (หนี้สิน) (37.2) (75.4) (37.2) (75.4) 

 มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยสถาบันการเงิน
เสมือนวาไดยกเลิกสัญญานั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

20. คดีความ 

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 ผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 5 ราย ถือหุนรวมกันจํานวน 25,067 หุน คิดเปน
รอยละ 0.0017 ของหุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 ไดยื่นคํารองตอศาลโดย
กลาวหาวาบริษัทไดดําเนินการประชุมสามัญประจําป 2554 โดยไมชอบดวยกฎหมายและฝาฝน
ขอบังคับเนื่องจากเปลี่ยนวิธีการลงคะแนน จึงรองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2554  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯไดศึกษาขอมูลตาง ๆ รวมถึงขั้นตอนดําเนินการจัด
ประชุมทั้งหมดของบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯไดปฏิบัติตามขอบังคับ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติเปนการทั่วไป และไดดําเนินการ
ประชุมโดยชอบดวยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายของผูถือหุนทุกรายเปนสําคัญ 
ทั้งนี้เร่ืองดังกลาวอยูระหวางขั้นตอนดําเนินการทางคดีความ อยางไรก็ตามฝายบริหารคาดวาจะไมมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงตอมติที่ประชุมผูถือหุนครั้งดังกลาว 

21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันที่             
15 สิงหาคม 2554 
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