
 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

รายงาน และงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ             

เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ

งบกระแสเงนิสดรวม สาํหรับงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช

การ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล

ในงบการเงนิเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทาน

ของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม

บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน

ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทาน

เทาน้ัน 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ            

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขแตไดใหขอสังเกต

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมใน             

งบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ

บันทึกอาคารในงบการเงินรวมจากราคาที่ประเมินใหมเปนราคาทุนเดิม ตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 

งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่น้ี เปนสวนหน่ึง

ของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืน

ใดภายหลงัจากวันทีใ่นรายงานน้ัน  

 

 

 

สายฝน  อินทรแกว 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ:  11 พฤศจิกายน 2551 



(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,029,016           963,602              1,228,363           169,248              

เงินลงทุนชั่วคราว 44,332                56,674                8                         8                         

ลูกหนี้การคา 2

กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 1,539                  4,883                  7,740                  8,249                  

กิจการอื่น - สุทธิ 1,430,277           1,328,745           617,957              566,405              

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,431,816           1,333,628           625,697              574,654              

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 196,041              177,785              76,792                64,018                

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                          -                          164,963              -                          

เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 27,531                -                          27,531                40,000                

สินคาคงเหลือ 190,113              212,241              49,570                59,618                

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 233,975              185,798              92,767                80,520                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,152,824           2,929,728           2,265,691           988,066              

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 17,675                17,270                -                          -                          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                          -                          7,461,692           7,104,084           

เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 1,713,565           943,466              1,564,949           862,786              

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 6 55,317                55,317                55,317                55,317                

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 7 915,374              915,680              915,084              915,456              

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                          -                          3,891,184           1,201                  

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน, สุทธิ 3 -                          -                          45,610                73,610                

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 8 19,043,692        19,296,305        5,644,092           5,838,857           

ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน 472,414              472,414              472,414              472,414              

คาความนิยม - สุทธิ 1,073,418           1,015,637           - -

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 347,642              330,805              141,808              109,950              

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 3 288,219              255,118              11,758                10,784                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 23,927,316        23,302,012        20,203,908        15,444,459        

รวมสินทรัพย 28,080,140        26,231,740        22,469,599        16,432,525        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

1



(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 33,413                817,695              -                          680,200              

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                          13,627                625,537              -                          

เจาหนี้การคา

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 24,384                11,126                50,069                45,443                

กิจการอื่น 959,566              843,671              334,312              278,806              

รวมเจาหนี้การคา 983,950              854,797              384,381              324,249              

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 9 362,400              1,070,391           343,800              387,072              

สวนของเจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง

   กําหนดชําระในหนึ่งป 10 106,801              118,001              15,159                15,356                

เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงาน 162,852              210,788              30,416                51,571                

เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 42,210                42,517                17,404                41,897                

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 163,690              227,726              37,863                102,780              

คาใชจายคางจาย 1,164,403           877,951              446,533              362,678              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 514,191              639,594              126,262              161,819              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,533,910           4,873,087           2,027,355           2,127,622           

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 9 3,080,391           5,680,207           2,893,650           1,548,022           

เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง

   กําหนดชําระในหนึ่งป 10 116,376              170,333              1,794                  10,000                

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนหนี้สิน 16 3,585,626           3,528,017           3,585,626           3,528,017           

หุนกู 17 4,993,286           - 4,993,286           -

รายไดรอตัดบัญชี 232,193              252,604              232,193              252,604              

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 23,847                17,500                6,522                  4,924                  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 12,031,719        9,648,661           11,713,071        5,343,567           

รวมหนี้สิน 15,565,629        14,521,748        13,740,426        7,471,189           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 16 

ทุนจดทะเบียน  

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

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

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

   (31 ธันวาคม 2550: หุนสามัญ 1,214,130,812 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 1,214,499           1,214,131           1,214,499           1,214,131           

สวนเกินทุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 5,829,679           5,816,434           5,766,755           5,753,510           

สวนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 7 (6,864)                (6,491)                (451)                   (79)                      

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 1,175,676           1,156,655           728,481              728,481              

ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 305,000              305,000              - -

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (33,066)              (34,702)              - -

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนทุน 16 37,212                37,353                37,212                37,353                

กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 3,281,687           2,494,224           851,451              1,096,714           

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 11,935,049        11,113,830        8,729,173           8,961,336           

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 579,462              596,162              - -

รวมสวนของผูถือหุน 12,514,511        11,709,992        8,729,173           8,961,336           

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 28,080,140        26,231,740        22,469,599        16,432,525        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

รายได 

รายไดคาบริการคนไข 5,372,530           4,632,249           1,811,717           1,678,765           

รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 23,936                28,336                10,400                7,987                  

ดอกเบี้ยรับ 7,960                  1,331                  59,548                2,396                  

เงินปนผลรับ 785                     1,050                  28,580                1,050                  

รายไดอื่น 53,220                42,058                74,775                82,487                

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 53,802                2,158                  -                          -                          

รวมรายได 5,512,233           4,707,182           1,985,020           1,772,685           

คาใชจาย 

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่น ๆ 3,107,738           2,595,034           1,000,878           912,089              

คาใชจายในการบริหารงาน 1,155,772           1,050,486           520,635              425,588              

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 550,379              486,377              182,592              145,570              

รวมคาใชจาย 4,813,889           4,131,897           1,704,105           1,483,247           

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 698,344              575,285              280,915              289,438              

ดอกเบี้ยจาย (158,948)            (163,088)            (154,263)            (93,009)              

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (165,924)            (136,176)            (48,288)              (65,250)              

กําไรสุทธิสําหรับงวด 373,472              276,021              78,364                131,179              

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 358,126              262,540              78,364                131,179              

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 15,346                13,481                

373,472              276,021              

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

กําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.29 0.22 0.06 0.11 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,214,498,745   1,206,531,724   1,214,498,745   1,206,531,724   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

4



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

รายได 

รายไดคาบริการคนไข 15,885,327        13,535,717        5,306,791           4,677,564           

รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 101,870              71,968                30,008                7,987                  

ดอกเบี้ยรับ 17,042                8,197                  131,667              9,480                  

เงินปนผลรับ 1,104                  14,992                102,128              40,875                

รายไดอื่น 189,205              130,990              217,777              258,675              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 139,971              8,865                  -                          -                          

รวมรายได 16,334,519        13,770,729        5,788,371           4,994,581           

คาใชจาย 

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่น ๆ 8,848,463           7,551,239           2,859,692           2,559,176           

คาใชจายในการบริหารงาน 3,424,152           3,054,631           1,437,012           1,224,310           

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,611,572           1,377,447           531,140              410,895              

รวมคาใชจาย 13,884,187        11,983,317        4,827,844           4,194,381           

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 2,450,332           1,787,412           960,527              800,200              

ดอกเบี้ยจาย (470,752)            (533,629)            (408,050)            (313,101)            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (539,663)            (403,395)            (190,675)            (175,391)            

กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,439,917           850,388              361,802              311,708              

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,394,528           808,865              361,802              311,708              

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 45,389                41,523                

1,439,917           850,388              

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

กําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.15 0.68 0.30 0.26 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,214,287,923   1,189,705,403   1,214,287,923   1,189,705,403   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

5 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 1,979,580           1,253,783           552,477              487,099              

ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,611,572           1,377,447           531,140              410,895              

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 109,320              26,820                74,973                10,769                

รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (28,411)              (25,669)              (28,411)              (25,669)              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (139,971)            (8,865)                -                          -                          

กําไรจากการจายชําระหนี้กอนกําหนด (41,773)              -                          -                          -                          

รายไดจากเงินปนผลรับ (1,104)                (14,992)              (102,128)            (40,875)              

กลับรายการคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวร (1,991)                -                          -                          -                          

กลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (66)                      -                          -                          -                          

คาความนิยมตัดบัญชี -                          110,373              -                          -

ดอกเบี้ยตัดจําหนายตามสัญญาเชาการเงิน 11,677                4,635                  1,203                  3,020                  

ตัดจําหนายหุนกูแปลงสภาพ 52,120                75,840                52,120                75,840                

คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพตัดจําหนาย 20,272                18,961                20,272                18,961                

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย 23,274                (4,176)                10,459                (1,919)                

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน -                          (4,450)                -                          -

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง -                          -                          (664)                   -                          

คาใชจายดอกเบี้ยจาย 470,752              533,629              408,050              313,101              

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 4,065,251           3,343,336           1,519,491           1,251,222           

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคา (207,508)            (163,579)            (126,016)            (110,100)            

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (31,421)              483                     (12,774)              (60,303)              

สินคาคงเหลือ 22,128                18,813                10,048                1,572                  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (48,178)              (11,289)              (12,191)              (812)                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (33,103)              (26,169)              (974)                   1,690                  

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา 129,153              (15,944)              60,132                36,853                

เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (307)                   19,084                (25,927)              4,572                  

คาใชจายคางจาย 383,387              539,109              111,885              200,302              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (24,388)              (49,737)              (35,557)              (31,223)              

รายไดรอตัดบัญชี 8,000                  54,000                8,000                  54,000                

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 6,347                  (6,902)                1,598                  (10,165)              

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,269,361           3,701,205           1,497,715           1,337,608           

จายดอกเบี้ย (558,691)            (601,929)            (434,646)            (377,359)            

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (612,695)            (630,891)            (255,648)            (142,699)            

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,097,975           2,468,385           807,421              817,550              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

8 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ําประกันลดลง 11,937                58,071                -                          -                          

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย (816,197)            (111,993)            (1,059,771)         (368,868)            

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน -                          12,914                -                          17,289                

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่น 36,510                14,992                114,597              584,398              

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 18,347                21,470                2,142                  18,285                

เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร (1,471,175)         (2,303,866)         (386,841)            (813,832)            

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง -                          35,000                (137,075)            (80,750)              

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                          -                          (4,505,850)         -                          

รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                          -                          616,644 -                          

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (27,219)              (40,880)              (10,387)              (29,370)              

เงินเพิ่มทุนรับจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                          66,027                - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,247,797)         (2,248,265)         (5,366,541)         (672,848)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (784,282)            161,897              (680,200)            200,000              

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) (13,627)              (5,138)                625,537              50,000                

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว 3,477,580           1,029,605           3,438,000           390,000              

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (6,744,769)         (581,687)            (2,135,644)         (117,594)            

เงินสดจายชําระเจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (98,346)              (113,322)            (14,368)              (32,172)              

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุนกู 4,991,975           -                          4,991,975           -                          

เงินปนผลจาย (607,065)            (590,518)            (607,065)            (590,518)            

เงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหผูถือหุนสวนนอย (6,230)                (22,731)              - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 215,236              (121,894)            5,618,235           (100,284)            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,065,414           98,226                1,059,115           44,418                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 963,602              1,101,049           169,248              60,450                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 2,029,016           1,199,275           1,228,363           104,868              

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-

รายการที่ไมใชเงินสด

  สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อ 21,512                118,659              4,762                  -                          

  เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยลดลง (101,015)            (89,025)              -                          -                          

  เจาหนี้กอสรางและเงินประกันผลงานลดลง (47,936)              (85,283)              (21,155)              (38,442)              

  เงินปนผลคางรับ 27,531                -                          27,531                -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สวนเกินทุน

สวนเกินทุน หุนกู

ทุนเรือนหุน (ขาดทุน)จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ ผลตางจาก แปลงสภาพ - จัดสรรแลว - สวนของ

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ปรับโครงสราง การแปลงคา องคประกอบ สํารอง ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน การถือหุน งบการเงิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,214,131      5,816,434       (6,491)            1,156,655      305,000         (34,702)          37,353               131,226           2,494,224      596,162         11,709,992     

การแปลงสภาพหุนกู 16 368                13,245            - - - - (141)                  - - - 13,472           

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - (373)               - - - - - - - (373)               

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 8 - - - 19,021           - - - - - - 19,021           

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - 1,636             - - - - 1,636             

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 1,394,528      45,389           1,439,917      

จายเงินปนผล 11 - - - - - - - - (607,065)        - (607,065)        

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - - (62,089)          (62,089)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2551 1,214,499      5,829,679       (6,864)            1,175,676      305,000         (33,066)          37,212               131,226           3,281,687      579,462         12,514,511     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,181,038      4,625,091       679,137         739,493         305,000         (19,963)          50,063               131,226           1,786,066      506,980         9,984,131      

การแปลงสภาพหุนกู 16 30,990           1,115,654       - - - - (11,902)              - - 1,134,742      

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 245,734         - - - - - - - 245,734         

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (7,762)            - - - (7,762)            

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 808,865         41,523           850,388         

จายเงินปนผล 11 - - - - - - - - (590,518)        -                     (590,518)        

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - - 12,726           12,726           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 1,212,028      5,740,745       924,871         739,493         305,000         (27,725)          38,161               131,226           2,004,413      561,229         11,629,441     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

6 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

กําไรสะสม

สวนเกินทุน หุนกู

ทุนเรือนหุน (ขาดทุน)จากการ สวนเกินทุน แปลงสภาพ - จัดสรรแลว -

หมายเหตุ ที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา องคประกอบ สํารอง

ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,214,131      5,753,510      (79)                 728,481             37,353             131,226         1,096,714      8,961,336      

การแปลงสภาพหุนกู 16 368                13,245           - - (141)                - - 13,472           

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - (372)               - - - - (372)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 361,802         361,802         

จายเงินปนผล 11 - - - - - - (607,065)        (607,065)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2551 1,214,499      5,766,755      (451)               728,481             37,212             131,226         851,451         8,729,173      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,181,038      4,562,167      679,137         427,123             50,063             131,226         1,060,240      8,090,994      

การแปลงสภาพหุนกู 16 30,990           1,115,654      -                     -                        (11,902)            -                     -                     1,134,742      

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน -                     -                     245,734         -                        -                      -                     -                     245,734         

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                     -                     -                     -                        -                      -                     311,708         311,708         

จายเงินปนผล 11 -                     -                     -                     -                        -                      -                     (590,518)        (590,518)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 1,212,028      5,677,821      924,871         427,123             38,161             131,226         781,430         9,192,660      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนเกินทุน

7 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ  จํากัด  (มหาชน ) ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “บริษัทฯ ” ไดจัดต้ังขึ้นเปนบริษัท

จํากัดตามกฎหมายไทย  และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  เมื่อวันที่  3 มกราคม  2537  บริษัทฯ

ประกอบกิจการในประเทศไทย  โดยดําเนินธุรกิจหลักคือ  กิจการโรงพยาบาล  โดยมีที่อยูจดทะเบียน

เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบรีุตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง

รายการใน งบดุล งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  และงบกระแสเงิน

สดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด  

ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม  เหตุการณและสถานการณใหม  ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว  ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย       

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว 
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1.3 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที ่25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 

ฉบับที ่29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเชา 

ฉบับที ่31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 

ฉบับที ่33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที ่35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที ่39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 

ฉบับที ่41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที ่43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธรุกจิ 

ฉบับที ่49 (ปรับปรุง 2550) สญัญากอสราง 

ฉบับที ่51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม  2551 เปนตนไป  ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่  49 ( ปรับปรุง  2550) ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ  สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  25 

(ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) 

ฉบับที ่35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที ่39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที ่41 (ปรับปรุง 2550) และ ฉบับที่ 51 ไม

มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีผลกระทบกับงบการเงินสําหรับงวดปจจุบันมีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กาํหนดให บริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยม

รวมทั้งคาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจอีกตอไป แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคาความ

นิยมและแสดงคาความนิยมดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม  ในกรณีคาความนิยมติดลบให

ประเมินการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพยหน้ีสินและหน้ีที่อาจเกิดขึ้นของผูถูกซื้อใหมรวมทั้ง

ประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหมกอนรับรูสวนเกินที่คงเหลือเขางบกํา ไรขาดทุนทันที โดยใหถือ

ปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งมีขอตกลงต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตน

ไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอนหนาน้ี  บริษัทฯสามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป  โดยหยดุตัด

จําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม  ในกรณีคาความนิยมติดลบบริษัทฯ  

จะตองปรับปรุงคาความนิยมติดลบที่มีอยูเขากําไรสะสมตนงวดโดยเร่ิมต้ังแตงวดปบัญชีแรกที่เร่ิมใน

หรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2551 
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1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย  (“กลุมบริษัท ”) และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2550  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธนัวาคม 2550 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับคา

ความนิยม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  43 (ปรับปรุง 2550) ตามที่กลาวในหมายเหตุ  1.3 และ การ

ใชนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  48 สําหรับสัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามที่กลาวในหมายเหตุ  15 โดยบันทึกผลตางที่ไดรับหรือจายชําระตาม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสวนหนึ่งของดอกเบี้ยจายในงบกําไรขาดทุน  

2. ลูกหน้ีการคา 

 ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

 กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,495 4,273 6,467 7,735 

 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 20 364 715 403 

 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 18 225 557 85 

 - คางชําระมากกวา 12 เดือน 6 21 1 26 

รวมลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 1,539 4,883 7,740 8,249 

 กิจการอื่น    

 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,204,846 1,116,222 493,313 416,163 

 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 176,375 148,405 116,369 94,900 

 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 120,081 84,253 60,601 55,834 

 - คางชําระมากกวา 12 เดือน 75,745 37,907 47,291 24,152 

รวมลูกหนี้กิจการอ่ืน 1,577,047 1,386,787 717,574 591,049 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (146,770) (58,042) (99,617) (24,644) 

รวมลูกหนี้กิจการอ่ืน - สุทธิ 1,430,277 1,328,745 617,957 566,405 

รวมลูกหนี้การคา – สุทธ ิ 1,431,816 1,333,628 625,697 574,654 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ในระหวางงวด  บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัท

เหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

รายการ 

รายไดคารกัษาพยาบาล 

นโยบายการกําหนดราคาและการกูยมื 

ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 

รายไดคาวิเคราะหแลบ ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน ราคาทีต่กลงตามความเหมาะสมตามปกตขิองธุรกิจ 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป 

ซ้ือและจําหนายทรัพยสิน ราคาทีต่กลงตามความเหมาะสมตามปกตขิองธุรกิจ 

รายการธุรกิจที่สําคัญสามารถสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

รายการธุรกิจกับบริษัท

ยอย                            

 

(ตัดออกจากงบ

การเงินรวมแลว)    

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ - - 7.7 1.8 

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 50.6 63.1 

ดอกเบี้ยรับ - - 55.4 2.2 

รายไดอ่ืน - - 8.5 10.9 

ตนทุนบริการ - - 59.1 55.0 

คาใชจายอ่ืน - - 39.2 53.9 

ดอกเบี้ยจาย - - 3.0            0.4 

 รายการธุรกิจกับบริษัทรวม    

เงินปนผลรับ - - 28.6 1.1 

ตนทุนบริการ 24.5 9.0 16.1 3.0 

คาใชจายอ่ืน (0.7) - (0.7) - 

ดอกเบีย้จาย - 0.1 - - 

 รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 0.5 3.6 0.1 3.1 

ตนทุนบริการ 4.9 0.4 4.9 0.4 

คาใชจายอ่ืน - 3.4 - 2.2 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

รายการธุรกิจกับบริษัท

ยอย                            

 

(ตัดออกจากงบ

การเงินรวมแลว)    

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ - - 16.9 13.3 

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 144.8 179.1 

ดอกเบี้ยรับ - - 124.6 6.3 

เงินปนผลรับ - - 38.9 25.9 

รายไดอ่ืน - - 23.5 30.8 

ตนทุนบริการ - - 178.6 167.0 

คาใชจายอ่ืน - - 100.6 133.8 

ดอกเบีย้จาย - - 3.0 0.4 

ขายเครือ่งมือแพทย - - - 16.6 

 รายการธุรกิจกับบริษัทรวม    

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 0.3 - 0.1 - 

ดอกเบี้ยรับ - 1.4 - 1.4 

เงินปนผลรับ - - 62.9 1.1 

รายไดอ่ืน 0.3 0.5 0.3 - 

ตนทุนบริการ 74.7 23.5 52.2 8.4 

คาใชจายอ่ืน 3.2 6.7 3.2 6.7 

ดอกเบีย้จาย 0.1 0.3 - - 

 รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    

รายไดคารกัษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 1.2 9.5 0.4 7.5 

ตนทุนบริการ 9.0 1.2 9.0 1.2 

ดอกเบีย้จาย - 0.1 - - 

คาใชจายอ่ืน 6.4 13.5 6.1 10.6 

เงินปนผลจาย 51.7 57.8 51.7 57.8 

ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ - 17.3 - 17.3 
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ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 ไดแสดงแยกตางหากใน           

งบดุลซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

 ลูกหนี้การคา – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 6,730 4,155 

บริษัทรวม 82 47 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,457 4,836 1,010 4,094 

รวมลูกหนี้การคา – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 1,539 4,883 7,740 8,249 

     

 ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 30,257 36,137 

รวม - - 30,257 36,137 

     

 อื่นๆ    

บริษัทยอย - - 46,535 27,537 

บริษัทรวม 184,294 165,693 - 187 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 11,747 12,092 - 157 

รวม 196,041 177,785 46,535 27,881 

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 196,041 177,785 76,792 64,018 

     

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 164,963 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 164,963 - 

     

 เงินปนผลคางรับ – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - - 40,000 

บริษัทรวม 27,531 - 27,531 - 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 27,531 - 27,531 40,000 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 3,891,184 1,201 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 3,891,184 1,201 

     

 ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน, สุทธิ    

บริษัทยอย - - 45,610 73,610 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน, สุทธ ิ - - 45,610 73,610 

     

ลูกหนี้อื่นระยะยาว - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

 

                              

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)    

บริษัทรวม 140,631 140,334 - - 

รวมลูกหนี้อื่นระยะยาว - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 140,631 140,334 - - 

     

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 625,537 - 

บริษัทรวม - 10,000 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน - 3,627 - - 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 13,627 625,537 - 

     

 เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 33,670 43,068 

บริษัทรวม 24,134 10,888 16,149 2,375 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 250 238 250 - 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 24,384 11,126 50,069 45,443 

     

 เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 17,404 34,594 

บริษัทรวม - 5,342 - 5,246 

   บริษัทที่เก่ียวของกัน 42,210 37,175 - 2,057 

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 42,210 42,517 17,404 41,897 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2551 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม

2550 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

30 กันยายน 

2551 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทรวม 10,000 - (10,000) - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 3,627 - (3,627) - 

รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 13,627 - (13,627) - 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม

2550 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

30 กันยายน 

2551 

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - 265,225 (100,262) 164,963 

รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน - 265,225 (100,262) 164,963 

     

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย 1,201 4,506,627 (616,644) 3,891,184 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 1,201 4,506,627 (616,644) 3,891,184 

     

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - 625,537 - 625,537 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน - 625,537 - 625,537 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาใหกูยืมเงิน ระยะสั้นและระยะยาว ระยะเวลา  3 - 5 ป 

กับบริษัทยอยหลายแหง  จํานวนเงนิคงเหลอืรวม  4,056 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินใหกูยืม

แกกิจการที่เกี่ยวของกันในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  (FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป และมกีาํหนด

ชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามที่ระบุไวในสัญญา  
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 

จํานวนเงนิ 55.19 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2550: 83.19 ลานบาท) ซึ่งคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทฯ

ไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2550: 9.58 ลานบาท) ทั้งน้ีฝาย

บริหารเชื่อวาคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ  

ในไตรมาสที่สามป  2551 บริษัทฯไดจัดการบริหารการกูยืมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อบริหารสภาพคลองภายในกลุมบริษัท  โดยคิดดอกเบี้ยการกูยืมระหวางกันในอัตรา

ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯมียอดเงินกูยืมสุทธิจาก

บริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 625.54 ลานบาท 

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ บริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซึ่งไดกําหนดคาจางบริหารงานเปน

อัตรารอยละของรายไดคาบริการคนไขสุทธิ 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 

ป และสามารถตอสญัญาออกไปไดอกี โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลง

ที่ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารงานเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545 

สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุใน

สัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชาที่ดินเปนเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชา

เปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 

บริษัทยอย 

เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงเปน

ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุ

ในสัญญาต้ังแตวันที่  1 มกราคม 2547 ตอมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญา

ดังกลาวเปนเวลา 3 ป  
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ในป 2548 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ

ใชดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยดังกลาวตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา 

เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 ในป 2551 บริษัทฯ ไดตอสัญญาดังกลาวเปนเวลา 3 ป 

สัญญาบริการ 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาใหบริการกับบริษัทฯและบริษัทยอยอ่ืน โดยบริษัทฯและบริษัทยอยอ่ืน 

ตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา 

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

บริษัทรวม 

เมื่อวันที ่1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ

เปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันเร่ิมใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก  บริษัทฯตองชําระ

คาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาเบี้ยประชุม 

และเงนิบาํเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงนิ  25.19 ลานบาท  และ 25.21 ลานบาท 

ตามลําดับ  (เฉพาะกิจการ 13.38 ลานบาท  และ 12.69 ลานบาท ตามลําดับ) 

ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯไดค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจํานวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

จํานวนเงนิ 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับบริษัทยอยแหงหน่ึง 
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4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: พันบาท) 

 ประเภท  อัตรารอยละของ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท กิจการ ทุนชําระแลว การถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผลรับ 

   

30 กนัยายน 

2551 

31ธันวาคม

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31ธันวาคม

2550 

30 กนัยายน 

2551 

30 กนัยายน 

2550 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 93.94 92.92 1,520,459 1,453,948 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.68 98.53 573,604 572,465 24,633 14,780 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.62 99.47 609,216 607,014 - - 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 88.66 88.31 582,798 580,341 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง 

จํากัด 

โรงพยาบาล  105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.09 97.06 706,207 705,759 - - 

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

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.76 99.71 245,889 245,760 - - 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.61 99.47 450,211 449,440 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 87.82 84.67 897,783 865,155 - - 

บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  เซ็นทรัลแลบ    75 ลานบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 - 11,104 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

เซ็นทรัลแลบ    10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 14,250 - 

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

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐ 100.00 100.00 338,323 177,000 - - 

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

B.D.M.S. International Medical Services 

Co., Ltd. 

โรงพยาบาล 9,200 ลานเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล  

 เฮลธแคร จํากัด  

การลงทุน 35 ลานบาท 100.00 100.00 35,000 35,000 - - 

บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด โรงพยาบาล 160 ลานบาท 100.00 100.00 160,000 100,000 - - 

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 กรีนไลน ซินเนอรจ้ี จํากัด บริการดาน

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

30 ลานบาท 100.00 - 30,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     7,461,692 7,104,084 38,883 25,844 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศรีราชา จํากัด  

ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) จากผูถือหุน

เดิมจํานวนรวม 1 .02 ลานหุน รวมเปนเงนิ 66.51 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนใน

บริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 93.94 
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ในระหวางป 2551 บริษัทยอยไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด จากผูถือหุน

เดิมจํานวนรวม 0 .25 ลานหุน รวมเปนเงนิ 6.84 ลานบาท ทําใหบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนใน

บริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 67.18 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด  

ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 

จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0 .15 ลานหุน รวมเปนเงนิ 1.14 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการ

ถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.68 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด  

ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด จากผู

ถอืหุนเดิมจํานวนรวม 0.15 ลานหุน รวมเปนเงนิ 2.20 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุน

ในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.62  

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด  

ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด จากผู

ถอืหุนเดิมจํานวนรวม 0.20 ลานหุน รวมเปนเงนิ 2.46 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุน

ในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 88.66  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด  

ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด จากผู

ถอืหุนเดิมจํานวนรวม 0.01 ลานหุน รวมเปนเงนิ 0.45 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุน

ในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97.09  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด  

ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด จากผู

ถอืหุนเดิมจํานวนรวม 0.02 ลานหุน รวมเปนเงนิ 0.13 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุน

ในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.76  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 

22 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด  

ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด จาก

ผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0 .94 ลานหุน รวมเปนเงนิ 32.63 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือ

หุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 87.82  

บริษัท วัฒนเวช จํากัด  

ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท วัฒนเวช จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวน

รวม 0.26 ลานหุน รวมเปนเงนิ 0.77 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.61 

บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด  

ในไตรมาสที่หน่ึง ป 2551 บริษัทยอยไดรับอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 100 ลานบาท 

เปน 160 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัทฯได

ชําระคาหุนสําหรับการเพิ่มทุนทั้งหมด และยังคงมีอัตราสวนถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100   

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจ้ี จํากัด 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551  ไดมีมติใหบริษัทฯ จัดต้ัง 

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจ้ี จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 30 ลานบาท และมีอัตราสวนการถือหุนใน

บริษัทดังกลาวรอยละ 100 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd  

ในไตรมาสที่สี่ ป 2550 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่ม

ทุนจาก 5 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 10 ลานเหรียญสหรัฐ โดยออกหุนสามญัจํานวน 5,000 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1,000 เหรียญสหรัฐ บริษัทฯไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวน และไดชําระเงิน

คาหุนทั้งหมดใน ป 2551 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 161.32 ลานบาท บริษัทฯยังคงมีอัตราสวนถือหุนใน

บริษัทดังกลาวรอยละ 100 

ในไตรมาสที่สาม ป 2551 บริษัทยอยไดรับอนุมัติ ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยจาก 10 ลาน

เหรียญสหรัฐ เปน 20 ลานเหรียญสหรัฐ ปจจุบันบริษัทยอยอยูระหวางดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน  
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5. เงินลงทุนในบริษทัรวม 

(หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกจิการ 

ทุนชําระ 

แลว 

อัตรารอยละของ

การถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30    31  วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 

   

 กนัยายน 

2551 

ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ        

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและ      

จําหนายยา 

21.4 ลานบาท 49.00 49.00 93,453 87,235 52,500 52,500 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลติรายการ 

โทรทัศนและวิทยุ 

5 ลานบาท 30.00 30.00 1,451 1,451 1,500 1,500 

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 769 3,110 101 101 

Siam Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 547 1,458 101 101 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 84 5,802 88 88 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิส

เซส จํากัด 

บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 37,256 37,787 50,859 50,859 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด 

(มหาชน)  

โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 26.18 1,577,660 805,594 1,459,800 757,637 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ     1,711,220 942,437 1,564,949 862,786 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย        

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

 

ภัตตาคารและ

ประกอบการ

อาหารสุขภาพและ

บริการจัดการ

อาคารและสถานที่ 

5 ลานบาท 26.00 26.00 1,952 1,029 

 

  

Al Ghaith Bangkok Dusit 

Management Services LLC. 

บริหารการจัดการ 0.15 ลาน

เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม 

30.00 - 393 -   

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย     2,345 1,029   

รวมเงินลงทุนในบริษทัรวมในงบการเงินรวม     1,713,565 943,466   
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  (หนวย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไรจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลรับ 

 30 กันยายน 

2551 

30 กันยายน   

2550 

30 กันยายน 

2551 

30 กันยายน   

2550 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ    

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 14,092 11,035 7,875 1,050 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด - - - - 

S.R. Property Investment Co., Ltd. 228 368 - - 

Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 293 170 - - 

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

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวสิเซส จํากัด (531) (3,338) - - 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  124,966 - 55,061 - 

 บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย    

บริษทั โซเดก็ซโซ ซัพพอรท เซอรวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 923 630 - - 

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

รวม 139,971 8,865 62,936 1,050 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 

ในไตรมาสที่หน่ึง ป 2551 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติม ในบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด 

(มหาชน) จากผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 1.45 ลานหุน ในราคาหุนละ 480 บาท รวมเปนเงิน 694.43  ลาน

บาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มเปนรอยละ 38.24 

กลุมธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับโรงพยาบาล 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC 

ในไตรมาสที่หน่ึง ป 255 1 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดลงทุนใน  Al Ghaith Bangkok Dusit Management 

Services LLC ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0.39 ลานบาท และมี

อัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 30   

สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2551 จํานวนประมาณ 125 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 9 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณขึ้นจาก           

งบการเงิน ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และจํานวนรวมประมาณ 15 ลานบาท 

หรือเทากับรอยละ 1 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทําโดยบริษัทเหลาน้ัน

และยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 
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6. เงินลงทุนในบริษัทอื่น 
 (หนวย: พนับาท) 

ช่ือบริษัท 

ประเภท

กิจการ 

ทุนชําระ

แลว 

อัตรา       

รอยละของ

การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    

30 กันยายน

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน

2551 

30 กันยายน

2550 

 บริษัทท่ีเก่ียวของกัน       

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล   300,000 10.00 31,650 31,650 - - 

0บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกัด สายการบิน  440,000 3.27 36,000 36,000 - - 

รวม    67,650 67,650 - - 

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (12,333) (12,333) - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สทุธิ    55,317 55,317 - - 

7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หนวย: พนับาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

30 กันยายน
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

 เงนิลงทุนโดยบริษทัฯ     
 เงนิลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด     

ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ธนาคาร 415,367 - 1,770 1,770 
บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 
1บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกัด (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 

    2,328 2,328 
หัก: สวนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน    (451) (79) 

เงนิลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด    1,877 2,249 

      

 เงินลงทุนบริษัทอ่ืน     
บริษัท เอ็กซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย

เคร่ืองเอกซเรย 
80 5.11 4,520 4,520 

บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด  - - 25 25 
บริษทั เครือพญาไทเอกซเรย จาํกัด ใหเชาเคร่ืองมือ

แพทย     
130 - 3 3 

บริษัท วินสโตร จํากัด ขายสง-ปลีกสินคา
อุปโภคบริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด ธุรกิจนําเท่ียว 25 2.12 531 531 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 
1,732.05 16.31 903,156 903,156 

บริษัท ซูพีเรียไบไอเทค โฮลดิ้ง จํากัด การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 

    913,461 913,461 
หัก: คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน    (254) (254) 

เงินลงทุนบริษัทอ่ืน - สทุธิ    913,207 913,207 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน – สทุธิในงบการเงนิเฉพาะกิจการ    915,084 915,456 
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(หนวย: พนับาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

30 กันยายน
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

 บริษัทอ่ืนท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 
หัก: สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน    - (66) 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    290 224 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน – สทุธิในงบการเงนิรวม    915,374 915,680 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2551 สรุปไดดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551  19,296,305 5,838,857 

ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทนุ 1,343,823 371,004 

ตีราคาที่ดินเพ่ิม 19,021 - 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (40,207) (12,601) 

โอนเขา/โอนออกระหวางงวด (22,921) (30,936) 

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (1,579,770) (522,232) 

กลับรายการขาดทนุจากการดอยคาของสินทรพัย 1,991 - 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ 25,450 - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 19,043,692 5,644,092 
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9. เงินกูยืมระยะยาว 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มี

รายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2551 6,750,598 1,935,094 

บวก: กูเพ่ิม 3,477,580 3,438,000 

หัก:  จายคืนเงินกู (6,744,769) (2,135,644) 

กําไรจากการจายชําระหนีก้อนกําหนด (41,773) - 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ 1,155 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2551 3,442,791 3,237,450 

หัก:  สวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (362,400) (343,800) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 3,080,391 2,893,650 

ในป 2551 บริษทัฯไดออกหุนกูจาํนวนรวม 5,000 ลานบาท ตามที่กลาวในหมายเหตุ 17 และบริษัทฯ

และบริษัทยอยไดใชเงินรับจากการออกหุนกูดังกลาวเพื่อจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินเกือบทั้งหมด และไดไถถอนการจํานองและจํานําสินทรัพยเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินทั้งหมดแลว นอกจากน้ี บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหงหน่ึงในวงเงิน 3 ,438 

ลานบาท มีกําหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) 

บวกรอยละ 2  ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตาม

เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนํา

ทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยไปค้ําประกันใดๆ  และระบุขอปฎิบัติและขอจํากัดบางประการที่

บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม  และบริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงิน

กูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 15 
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10. เจาหน้ีเชาซื้อและหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน  

2551 

31 ธันวาคม    

2550 

30 กันยายน  

2551 

31 ธันวาคม    

2550 

เจาหนี้เชาซ้ือเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 248,152 318,088 18,430 27,617 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (24,975) (29,754) (1,477) (2,261) 

รวม 223,177 288,334 16,953 25,356 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (106,801) (118,001) (15,159) (15,356) 

เจาหนี้เชาซ้ือเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 

สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 116,376 170,333 1,794 10,000 

เจาหน้ีเชาซื้อ 

เจาหน้ีเชาซื้อ ประกอบดวยสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ ซึ่งมีสัญญาเชาซื้อหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไข

ชาํระหน้ีเปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย 

และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 

งวด และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซื้ออุปกรณดังกลาวไดใน

ราคาที่กําหนดในสัญญา  

11. เงินปนผลจาย 

 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ  ประจําป  2550 เมื่อวันที่  5 เมษายน 2550 ไดมีมติอนุมัติให

จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,181,037,800 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุน

ละ 0.50 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  590.5 ลานบาท  บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน

พฤษภาคม 2550  

 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ  ประจําป 2551 เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติให

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

ละ 0.50 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  607.1 ลานบาท  บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน

เมษายน 2551 
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12. สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ  มีกําหนดระยะเวลาการเชา  20 ป

นับต้ังแตวันที่ 26 กุมภาพันธ  2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ  2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ  17 เดือน

แรก ในอัตราเดือนละ  200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา  สําหรับ  3 ป

สุดทาย มีอัตราคาเชาเดือนละ 560,000 บาท  

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล  มกีาํหนด

ระยะเวลาการเชา 30 ปนับต้ังแตวันที่ 28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเร่ิมชําระคา

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

อัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ  มีกําหนดระยะเวลาการเชา  7 ป นับต้ังแต

วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน  โดยเร่ิมชําระคร้ัง

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

ตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินแหงหน่ึงมีกําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป นับต้ังแตวันที่  1 มกราคม 

2549 ถึงวันที่  31 ธนัวาคม 2579 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน  โดยเร่ิมชําระคร้ังแรกในวันที่  5 

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

ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในที่ดินของราชการ ซึ่งตามสัญญาระบุวาบริษัทฯ

ตองยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ  เมื่อหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคาร

ขางตนเรียบรอยแลว  ในป  2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากหนวยงาน

ราชการโดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป นับต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา  กําหนดชําระคาเชา

เปนรายป  โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ  492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก  ๆ 5 ป และ

สําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาปละ 990,943 บาท  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 

30 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่  10 กันยายน  2546 

กําหนดระยะเวลาการเชา   30 ป ต้ังแตวันที่  8 ธนัวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น  155.11 ลานบาท 

และบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาแลวเปนจํานวน  38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคา

เชา สวนที่เหลือจายชําระเปนรายเดือน นอกจากน้ีบริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกันใน

การใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงนิรวม 103.41 ลานบาท 

 

 

บริษัท บเีอ็นเอช เมดิเคลิ เซน็เตอร จํากัด 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหน่ึงซึ่งเปนผูถือหุนรายหน่ึง  เพื่อใชในการกอสราง

โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมต้ังแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายสุญัญาได  

13. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ประกอบดวย 

13.1 ภาระผูกพัน 

 (หนวย: ลานบาท) 

งบการเงินรวม 

งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

ภาระผกูพันตามสัญญา   

-  ตามสัญญาเชาอาคารและทีด่นิ  

 (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหต ุ12) 

778 178 

-  ตามสัญญาเชาอุปกรณและสัญญาบริการอ่ืน 264 139 

-  ตามสัญญาเพ่ือจัดหาและซอมบํารุงเครื่องมือทางการแพทย 133 - 

-  ตามสัญญาคากอสรางและตกแตงอาคาร 298 38 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน 62 15 

รวม 1,535 370 
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13.2 คดีฟองรอง 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหน่ึงมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการกอสราง

อาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในการพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลาง ซึ่ง

บริษัทยอยดังกลาวไดต้ังสํารองเผื่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไวในบัญชีแลวเปนจํานวนเงิน 13 

ลานบาท 

14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี

สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่

แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวได 

15. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap contract) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของ

อัตราดอกเบีย้  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหง

หน่ึง มกีาํหนดระยะเวลา 5 ป โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา

บวกรอยละ 2 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.5 ตอป ของยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาว 

16. ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ 

เมื่อวันที่ 19 มถินุายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออก

และเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ  ชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุน

กู/ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ  (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา ) และ/หรือผูลงทุนสถาบันใน

ประเทศ เปนเงินสกุลตางประเทศ  หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  

ระยะเวลาไมเกิน  5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ทั้งน้ีมอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือ

บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการ

เสนอขายหุนกูแปลงสภาพคร้ังน้ี  โดยเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ  บริษัทฯจะ

นําไปใชเพื่อชําระคืนหน้ีเงินกูยืมใหกับเจาหน้ี  เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ เพื่อ

รองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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ทั้งน้ี ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน  โดยการตัดหุนจด

ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน  2,372,308 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท คดิเปนจํานวน

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

จํานวน 1,181,037,800 บาท   

นอกจากน้ีไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน  131,226,422 บาท แบงออก  

เปนหุนสามญัจํานวน  131,226,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท ทาํใหทนุจดทะเบยีนเดิมจํานวน 

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

สิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพ

ขางตนใชสิทธิไมครบตามจํานวนหุนที่สํารองไว หรือจากการจองซื้อหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้ง

จํานวนตามที่เสนอขาย (แลวแตกรณี ) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและ

เสนอขายหุนสวนทีเ่หลอืดังกลาวในคราวเดียวกนัหรือตางคราวกนัใหแกบคุคลในวงจํากดั  (Private 

Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ .12/2543 เร่ือง 

การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนทีอ่อกใหม  ทั้งน้ี รายละเอียดในการจัดสรร เชน 

เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดตอไป รวมถึงการพิจารณากําหนด  “ราคาตลาด” ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ  

บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 และ 

21 มถินุายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติ

ใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษทัฯได

ออกหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู /ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป 

อัตราดอกเบีย้รอยละ 3.75 ตอป  จํานวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนกัลงทนุตางประเทศทัง้จํานวน 

(โดยยกเวนไมขายตอนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิด

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

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติ

ใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลงสภาพน้ีมีกําหนดไถถอนในวันที่ 

12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอน

บริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงิน

บาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 

บาทตอหุน ซึ่งราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดภายใตเงื่อนไขของหุนกูที่กําหนดไว หุนกูแปลง

สภาพน้ีสามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเงื่อนไขการไถถอนภายใตเงื่อนไข

ของหุนกู 
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หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน” กําหนดใหกิจการที่ออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหน้ีสินแยกจากสวนที่

เปนสวนของเจาของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดังน้ัน ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ 

ไดแยกองคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบ

ของหน้ีสนิน้ันไดคาํนวณจากกระแสเงนิสดของเงนิตนและดอกเบีย้ทีต่องจายในอนาคตคดิลดดวย

อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปนอยูขณะนั้น ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวาง

ราคาตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนที่เปนองคประกอบของหนี้สิน 

หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนหน้ีสินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุน

สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนทุนซึ่งกําหนดขึ้น ณ วันที่ออก

หุนกูจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปหากไมมีการแปลงสภาพหุนกูกอนวันครบ

กาํหนด 

จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ไดมีการแปลงสภาพหุนกูจํานวน 31 ,830 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 

33,460,945 หุน ในราคาหุนสามัญหุนละ 36.30 บาทตอหุน ทําให ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ

มีทุนออกจําหนายจํานวนทั้งสิ้น 1,214,498,745 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และมีสวนเกินทุนเพิ่มขึ้นจาก

การแปลงคาหุนกูดงักลาวจํานวนรวม 1,204.5 ลานบาท 

17. หุนกู 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและ

เสนอขายหุนกูสกุลเงินบาทในวงเงินมูลคาไมเกิน 7,000 ลานบาท โดยอาจออกในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

เพื่อใชในการชําระคืนหนี้ปจจุบันและเพิ่มชองทางในการหาแหลงเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิและ

ไมมสีวนลด 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 โดยมีกําหนด

ชําระดอกเบี้ยทุกคร่ึงป 

หุนกูมีขอปฎิบัติบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจายปน

ผล การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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18. เหตุการณหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติอนุมัติการซื้อ 

คืนหุนกูแปลงสภาพ  ซึ่งบริษัทฯออกและเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ  ในป พ.ศ.2549 และจะ

ครบกาํหนดไถถอนป พ.ศ. 2554 ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 

19. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯแลวเมื่อวันที่ 

11 พฤศจิกายน 2551 
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