
 

 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 



 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ          
เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสด
รวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2552 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จงึใหความเช่ือม่ันนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน
ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทาน
เทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกนักับขาพเจา ซ่ึงไดแสดง
ความเหน็อยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2552 งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ี
แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีทานนั้นไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว
ดังกลาว 

งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 
ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอยและงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลท่ีไดสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนดังกลาวขางตน ซ่ึงไดเสนอรายงานตามรายงานลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 วา
ไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป 

 

 

 
ณรงค  พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จาํกัด 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2552 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,586,356           1,246,394           965,281              657,871              

เงินลงทุนชั่วคราว 1,002,085           102,025              1,000,009           100,009              

ลูกหน้ีการคา 2

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 3,242                  1,260                  7,214                  4,821                  

กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 1,425,200           1,551,802           531,170              574,379              

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,428,442           1,553,062           538,384              579,200              

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 -                         -                         151,422              45,811                

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 19,334                46,481                51,992                44,894                

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 27,531                -                         27,531                -                         

สินคาคงเหลือ 215,824              225,262              48,128                55,319                

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 233,687              199,130              78,556                77,218                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,513,259           3,372,354           2,861,303           1,560,322           

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 16,765                16,496                -                         -                         

เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                         -                         7,617,112           7,488,821           

เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 1,877,586           1,789,562           1,564,949           1,564,949           

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 6 1,639,436           970,350              1,639,146           970,060              

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 -                         -                         3,050,491           3,560,759           

ดอกเบ้ียคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ 3 -                         -                         -                         33,610                

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 7 18,482,237         19,279,947         5,157,288           5,642,176           

ท่ีดินท่ียังไมไดใชเพ่ือการดําเนินงาน 472,414              472,414              472,414              472,414              

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 148,059              138,011              82,415                80,840                

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

คาความนิยม 1,296,207           1,238,932           -                         -                         

สิทธิการเชา - สุทธิ 3 519,366              544,540              64,272                67,433                

อื่นๆ 111,143              108,742              11,178                11,782                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 24,563,213         24,558,994         19,659,265         19,892,844         

รวมสินทรัพย 29,076,472         27,931,348         22,520,568         21,453,166         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 33,418                526,652              -                         491,629              

เจาหน้ีการคา

  กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 38,873                35,158                81,533                65,492                

กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 936,273              957,201              261,722              292,047              

รวมเจาหน้ีการคา 975,146              992,359              343,255              357,539              

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงป 8 364,995              369,626              343,800              343,800              

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงป 9 88,561                108,255              1,650                  11,450                

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 -                         -                         520,204              396,580              

เจาหน้ีคากอสรางและเงินประกันผลงาน 101,294              149,309              11,151                36,057                

เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 16,507                42,713                41,655                15,182                

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 93,370                282,692              12,020                71,937                

คาใชจายคางจาย 1,219,385           966,506              487,732              386,782              

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 548,647              823,004              159,348              282,042              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,441,323           4,261,116           1,920,815           2,392,998           

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 8 2,696,726           3,007,020           2,549,924           2,828,581           

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 9 107,658              142,464              -                         1,374                  

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนหน้ีสิน 10 1,111,197           2,292,223           1,111,197           2,292,223           

หุนกู 11 7,988,859           4,993,847           7,988,859           4,993,847           

รายไดรอตัดบัญชี 193,909              222,625              193,909              222,625              

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 3 26,343                24,079                9,255                  6,963                  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 12,124,692         10,682,258         11,853,144         10,345,613         

รวมหน้ีสิน 15,566,015         14,943,374         13,773,959         12,738,611         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน  

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

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

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

สวนเกินมูลคาหุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 5,855,970           5,843,475           5,793,046           5,780,551           

ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 305,000              305,000              -                         -                         

ผลกําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง

สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 6 (10,730)              (11,257)              (265)                   (792)                   

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 1,206,976           1,206,976           728,481              728,481              

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (40,281)              (10,895)              -                         -                         

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนทุน 10 10,921                23,416                10,921                23,416                

กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 4,296,932           3,710,469           868,701              837,174              

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 12,970,513         12,412,909         8,746,609           8,714,555           

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 539,944              575,065              - -

รวมสวนของผูถือหุน 13,510,457         12,987,974         8,746,609           8,714,555           

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 29,076,472         27,931,348         22,520,568         21,453,166         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได 

รายไดคารักษาพยาบาล 3 5,632,795           5,372,530           1,822,295           1,811,717           

รายไดอื่น 3

รายไดจากการจําหนายสินคาและอาหาร 39,844                23,936                9,416                  10,400                

ดอกเบ้ียรับ 11,769                7,960                  48,245                59,548                

เงินปนผลรับ 25                       785                     27,555                28,580                

อื่น ๆ 53,450                53,220                66,470                74,775                

รวมรายไดอื่น 105,088              85,901                151,686              173,303              

รวมรายได 5,737,883           5,458,431           1,973,981           1,985,020           

คาใชจาย 

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 3 3,200,345           3,088,590           1,005,965           1,016,701           

คาใชจายในการบริหาร 3 1,129,953           1,174,920           455,640              504,812              

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 579,124              550,379              188,298              182,592              

รวมคาใชจาย 4,909,422           4,813,889           1,649,903           1,704,105           

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

    คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 828,461              644,542              324,078              280,915              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 65,962                53,802                -                         -                         

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 894,423              698,344              324,078              280,915              

คาใชจายทางการเงิน 3 (164,803)            (158,948)            (156,197)            (154,263)            

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 729,620              539,396              167,881              126,652              

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (140,928)            (165,924)            (18,051)              (48,288)              

กําไรสุทธิสําหรับงวด 588,692              373,472              149,830              78,364                

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 568,995              358,126              149,830              78,364                

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 19,697                15,346                

588,692              373,472              

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)

กําไรสุทธิ 0.47 0.29 0.12 0.06

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได 

รายไดคารักษาพยาบาล 3 16,006,393         15,885,327         5,153,930           5,306,791           

รายไดอื่น 3

รายไดจากการจําหนายสินคาและอาหาร 114,727              101,870              27,793                30,008                

ดอกเบ้ียรับ 21,163                17,042                147,414              131,667              

เงินปนผลรับ 555                     1,104                  520,917              102,128              

อื่น ๆ 132,527              189,205              219,041              217,777              

รวมรายไดอื่น 268,972              309,221              915,165              481,580              

รวมรายได 16,275,365         16,194,548         6,069,095           5,788,371           

คาใชจาย 

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 3 9,238,769           8,799,391           2,904,800           2,907,906           

คาใชจายในการบริหาร 3 3,248,959           3,473,224           1,341,228           1,388,798           

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,728,089           1,611,572           565,109              531,140              

รวมคาใชจาย 14,215,817         13,884,187         4,811,137           4,827,844           

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

    คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,059,548           2,310,361           1,257,958           960,527              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 143,189              139,971              -                         -                         

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,202,737           2,450,332           1,257,958           960,527              

คาใชจายทางการเงิน 3 (486,764)            (470,752)            (466,129)            (408,050)            

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,715,973           1,979,580           791,829              552,477              

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (359,083)            (539,663)            (31,608)              (190,675)            

กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,356,890           1,439,917           760,221              361,802              

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,315,157           1,394,528           760,221              361,802              

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 41,733                45,389                

1,356,890           1,439,917           

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)

กําไรสุทธิ 1.08 1.15 0.63 0.30

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 1,214,498,745    1,214,287,923    1,214,498,745    1,214,287,923    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,715,973           1,979,580           791,829              552,477              

ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,728,089           1,611,572           565,109              531,140              

รายการตัดบัญชีสินทรพัย 13,689                8,305                  1,135                  -                         

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 63,935                109,320              19,114                74,973                

กลับรายการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียคางรับ

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                         -                         (9,585)                -                         

รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (28,716)              (28,411)              (28,716)              (28,411)              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (143,189)            (139,971)            -                         -                         

กําไรจากการจายชําระหน้ีกอนกําหนด -                         (41,773)              -                         -                         

กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ -                         (1,991)                -                         -                         

กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน -                         (66)                     -                         -                         

กําไรจากการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพ (2,395)                -                         (2,395)                -                         

กําไรจากการไถถอนหุนกูแปลงสภาพ (5,525)                -                         (5,525)                -                         

คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนกูตัดจําหนาย 45,196                20,272                45,196                20,272                

ขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 727                     14,969                18,602                10,459                

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 73                       -                         17,375                (664)                   

รายไดดอกเบ้ียรับ (21,163)              (17,042)              (147,414)            (131,667)            

รายไดเงินปนผลรับ (555)                   (1,104)                (520,917)            (102,128)            

คาใชจายดอกเบ้ีย 486,764              470,752              466,129              408,050              

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหน้ีสินดําเนินงาน 3,852,903           3,984,412           1,209,937           1,334,501           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด(ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

สินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา 60,685                (207,508)            21,702                (126,016)            

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 27,148                (31,421)              (1,978)                (39,660)              

สินคาคงเหลือ 9,438                  22,128                7,191                  10,048                

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (41,597)              (46,697)              46                       (11,612)              

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 237                     (33,103)              1,551                  (974)                   

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจาหน้ีการคา (17,213)              129,153              (14,284)              60,132                

เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (26,117)              (307)                   27,280                (25,927)              

คาใชจายคางจาย 296,191              383,387              142,818              111,885              

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (52,949)              (24,388)              (122,694)            (35,557)              

รายไดรอตัดบัญชี -                         8,000                  -                         8,000                  

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 2,264                  6,347                  2,292                  1,598                  

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,110,990           4,190,003           1,273,861           1,286,418           

ดอกเบ้ียรับจากการดําเนินงาน 14,340                15,561                178,906              157,974              

จายดอกเบ้ีย (457,199)            (494,894)            (449,536)            (381,323)            

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (554,143)            (612,695)            (91,120)              (255,648)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,113,988           3,097,975           912,111              807,421              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากท่ีมีภาระคํ้าประกัน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (900,329)            11,937                (900,000)            -                         

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอื่น (500,000)            -                         (500,000)            -                         

เงินปนผลรับ 28,085                36,510                493,386              114,597              

ดอกเบ้ียรับจากการลงทุน 5,198                  -                         5,198                  -                         

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และบริษัทอื่น (277,650)            (816,197)            (296,850)            (1,059,771)         

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน -                         -                         (107,939)            (140,795)            

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                         -                         (365,810)            (4,505,850)         

รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                         -                         861,104              616,644              

เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 37,472                18,347                25,066                2,142                  

เงินสดจายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (1,201,334)         (1,471,175)         (145,175)            (386,841)            

สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมข้ึน (27,104)              (27,219)              (3,169)                (10,387)              

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,835,662)         (2,247,797)         (934,189)            (5,370,261)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด(ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (500,000)            (784,282)            (500,000)            (680,200)            

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน(ลดลง) -                         (13,627)              123,624              629,257              

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 189,934              3,477,580           189,934              3,438,000           

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (498,588)            (6,744,769)         (468,664)            (2,135,644)         

เงินสดจายชําระเจาหน้ีสัญญาเชาการเงิน (100,756)            (98,346)              (12,164)              (14,368)              

เงินสดรับจากการออกหุนกู 2,992,990           4,991,975           2,992,990           4,991,975           

เงินสดจายซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพ (78,738)              -                         (78,738)              -                         

เงินสดจายไถถอนหุนกูแปลงสภาพ (1,188,800)         -                         (1,188,800)         -                         

เงินปนผลจาย (728,694)            (607,065)            (728,694)            (607,065)            

เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนสวนนอย (25,712)              (6,230)                -                         -                         

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 61,636                215,236              329,488              5,621,955           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 339,962              1,065,414           307,410              1,059,115           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,246,394           963,602              657,871              169,248              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินงวด 1,586,356           2,029,016           965,281              1,228,363           

-                         -                         

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีไมใชเงินสด

สินทรัพยซ้ือภายใตสัญญาเชาการเงิน 53,397                21,512                -                         4,762                  

เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณลดลง (221,410)            (101,015)            (90,647)              -                         

เจาหน้ีกอสรางและเงินประกันผลงานลดลง (48,015)              (47,936)              (24,906)              (21,155)              

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 27,531                27,531                27,531                27,531                

ตัดบัญชีสินทรัพยและหน้ีสินจากการยกเลิกสัญญาเชาการเงิน (20,476)              -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

สวนต่ํากวาทุน หุนกู สวนของ
ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ แปลงสภาพ - จัดสรรแลว - รวมสวนของ ผูถือหุน
ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ปรับโครงสราง เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา แปลงคา องคประกอบ สํารอง ผูถือหุน สวนนอย

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ การถือหุน มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน งบการเงิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัทใหญ ของบริษัทยอย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,214,499         5,843,475               305,000         (11,257)            1,206,976          (10,895)            23,416           131,226       3,710,469              12,412,909            575,065          12,987,974        
รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
   ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 10 -                       807                         -                    -                       -                        -                      (807)               -                   -                            -                            -                      -                        
   ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ 10 -                       11,688                    -                    -                       -                        -                      (11,688)          -                   -                            -                            -                      -                        
   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน -                       -                             -                    527                  -                        -                      -                     -                   -                            527                        -                      527                    
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                       -                             -                    -                       -                        (29,386)            -                     -                   -                            (29,386)                  -                      (29,386)              
รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       12,495                    -                    527                  -                        (29,386)            (12,495)          -                   -                            (28,859)                  -                      (28,859)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                       -                             -                    -                       -                        -                      -                     -                   1,315,157              1,315,157              41,733            1,356,890          
รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                       12,495                    -                    527                  -                        (29,386)            (12,495)          -                   1,315,157              1,286,298              41,733            1,328,031          
เงินปนผลจาย 13 -                       -                             - - - - -                     - (728,694)               (728,694)                -                      (728,694)            
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง -                       -                             -                    -                       -                        -                      -                     -                   -                            -                            (76,854)           (76,854)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 1,214,499         5,855,970               305,000         (10,730)            1,206,976          (40,281)            10,921           131,226       4,296,932              12,970,513            539,944          13,510,457        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
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ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนเกินมูลคาหุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

สวนต่ํากวาทุน หุนกู สวนของ
ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ แปลงสภาพ - จัดสรรแลว - รวมสวนของ ผูถือหุน
ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ปรับโครงสราง เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา แปลงคา องคประกอบ สํารอง ผูถือหุน สวนนอย

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ การถือหุน มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน งบการเงิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัทใหญ ของบริษัทยอย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,214,131         5,816,434               305,000         (6,491)              1,156,655          (34,702)            37,353           131,226       2,494,224              11,113,830            596,162          11,709,992        
รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
   การแปลงสภาพหุนกู 368                   13,245                    -                    -                       -                        -                      (141)               -                   -                            13,472                   -                      13,472               
   สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - - - - 19,021               - - - - 19,021                   - 19,021               
   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - - (373)                 - - - - - (373)                       - (373)                   
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - 1,636               - - -                            1,636                     - 1,636                 
รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน 368                   13,245                    -                    (373)                 19,021               1,636               (141)               -                   -                            33,756                   -                      33,756               
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 1,394,528              1,394,528              45,389            1,439,917          
รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด 368                   13,245                    -                    (373)                 19,021               1,636               (141)               -                   1,394,528              1,428,284              45,389            1,473,673          
เงินปนผลจาย 13 -                       -                             -                    -                       -                        -                      -                     -                   (607,065)               (607,065)                - (607,065)            
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง -                       -                             - -                       - -                      - - -                            -                            (62,089)           (62,089)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 1,214,499         5,829,679               305,000         (6,864)              1,175,676          (33,066)            37,212           131,226       3,281,687              11,935,049            579,462          12,514,511        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

กําไรสะสมสวนเกินมูลคาหุน
ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

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

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,214,499          5,780,551        (792)               728,481       23,416                   131,226                 837,174          8,714,555          
รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
   ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 10 -                        807                  - - (807)                      - - -                        
   ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ 10 -                        11,688             - - (11,688)                 - - -                        
   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - -                      527                - -                            - -                      527                    
รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        12,495             527                -                   (12,495)                 -                            -                      527                    
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 760,221          760,221             
รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                        12,495             527                -                   (12,495)                 -                            760,221          760,748             
เงินปนผลจาย 13 -                        -                      - - -                            - (728,694)         (728,694)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 1,214,499          5,793,046        (265)               728,481       10,921                   131,226                 868,701          8,746,609          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,214,131          5,753,510        (78)                 728,481       37,353                   131,226                 1,096,713        8,961,336          
รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
   การแปลงสภาพหุนกู 368                    13,245             -                     -                   (141)                      -                            -                      13,472               
   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน -                        -                      (372)               -                   -                            -                            -                      (372)                   
รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน 368                    13,245             (372)               -                   (141)                      -                            -                      13,100               
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                      -                     -                   -                            -                            361,802          361,802             
รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด 368                    13,245             (372)               -                   (141)                      -                            361,802          374,902             
เงินปนผลจาย 13 -                        -                      -                     -                   -                            -                            (607,065)         (607,065)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 1,214,499          5,766,755        (450)               728,481       37,212                   131,226                 851,450          8,729,173          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

   ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เร่ือง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ   ดังนั้น
การอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว 

   นอกจากนั้น สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และ 16/2552 ใหใช
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ก)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิางการบัญชท่ีีมีผลบังคับ
ใชในงวดปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2550) 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไวเพื่อขาย
และการดําเนนิงานท่ียกเลิก 

  
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

     มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหาร
ของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550)              
ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 
(ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชาและการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกันไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข)  มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคบัใชในงวดปจจุบัน 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนนุจาก

รัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

     ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 และ ฉบับท่ี 40 จะ
ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) จะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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1.4   เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในงวดปจจุบัน ยกเวนตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551  

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหนี้ท่ี
คางชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 3,242 721 7,174 3,899 
  3 ถึง 6 เดือน - 509 40 922 
  6 ถึง 12 เดือน - 16 - - 

  มากกวา 12 เดือนขึ้นไป - 14 - - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 3,242 1,260 7,214 4,821 

กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 1,233,444 1,237,955 441,649 397,327 
  3 ถึง 6 เดือน 138,385 239,208 66,785 153,447 
  6 ถึง 12 เดือน 97,420 138,251 49,101 74,710 

  มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 137,157 89,349 84,140 53,509 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,606,406 1,704,763 641,675 678,993 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (181,206) (152,961) (110,505) (104,614) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน -
สุทธ ิ 1,425,200 1,551,802 531,170 574,379 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,428,442 1,553,062 538,384 579,200 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น โดยสามารถ
สรุปไดดังนี้  

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม 
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดและคาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน อัตราตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป 
ซื้อและจําหนายทรัพยสิน ราคาตามสภาพของสินทรัพยเปนเกณฑในการซ้ือขาย 
ซื้อเงินลงทุน ราคาเดียวกับราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก 

 รายการธุรกิจท่ีสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
บริษัทยอย                                 
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 8.5 7.7 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 49.3 50.6 
ดอกเบี้ยรับ - - 36.7 55.4 
รายไดอื่น - - 3.6 8.5 
ตนทุนบริการ - - 81.1 59.1 
คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 23.7 13.6 
คาใชจายอื่น - - 39.4 30.6 
ดอกเบี้ยจาย - - 0.9 3.0 
     
บริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 0.2 - - - 
เงินปนผลรับ  - - 27.5 28.6 
รายไดอื่น 9.1 - - - 
ตนทุนบริการ 24.9 24.5 15.1 16.1 
คาใชจายอื่น 0.4 (0.7) - (0.7) 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 2.6 0.5 - 0.1 
รายไดอื่น 1.4 - - - 
ตนทุนบริการ 7.2 4.9 7.1 4.9 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
บริษัทยอย                                 
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 22.7 16.9 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 140.2 144.8 
ดอกเบี้ยรับ - - 129.1 124.6 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 4) - - 465.3 38.9 
รายไดอื่น - - 37.8 23.5 
ตนทุนบริการ - - 202.9 178.6 
คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 112.0 38.4 
คาใชจายอื่น - - 49.2 62.2 
ดอกเบี้ยจาย - - 3.7 3.0 
ขายเครื่องมือแพทย - - 24.2 - 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย
ที่ถือโดยบริษัทยอยแหงหน่ึง - - 19.2 - 

     
บริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 1.1 0.3 0.6 0.1 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 5) - - 55.1 62.9 
รายไดอื่น 14.3 0.3 - 0.3 
ตนทุนบริการ 66.3 74.7 45.5 52.2 
คาใชจายอื่น 0.4 3.2 - 3.2 
ดอกเบี้ยจาย - 0.1 - - 
เงินปนผลจาย 3.2 - 3.2 - 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 2.7 1.2 - 0.4 
รายไดอื่น 5.0 - - - 
ตนทุนบริการ 11.8 9.0 11.7 9.0 
คาใชจายอื่น 2.6 6.4 - 6.1 
เงินปนผลจาย 70.0 51.7 70.0 51.7 

 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 ไดแสดงแยกตางหากใน           
งบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 7,203 4,309 
บริษัทรวม 745 161 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,497 1,099 11 512 

รวมลูกหน้ีการคา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3,242 1,260 7,214 4,821 
     

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 151,422 45,811 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 151,422 45,811 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน      
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงานคางรับ     
บริษัทยอย - - 23,522 25,268 

รวม - - 23,522 25,268 
     

อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 28,470 16,822 
บริษัทรวม 16,390 32,767 - 2,804 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,944 13,714 - - 

รวม 19,334 46,481 28,470 19,626 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 19,334 46,481 51,992 44,894 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทรวม 27,531 - 27,531 - 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 27,531 - 27,531 - 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 3,050,491 3,560,759 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 3,050,491 3,560,759 

     
ดอกเบี้ยคางรับ – กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ     
บริษัทยอย - - - 33,610 

รวมดอกเบ้ียคางรับ – กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ - - - 33,610 

     
สิทธิการเชา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ                   

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)     
บริษัทรวม 288,748 302,979 - - 
บุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 99,932 105,550 - - 

รวมสิทธิการเชา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน – สุทธิ 388,680 408,529 - - 

     
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 51,576 38,647 
บริษัทรวม 38,873 34,356 29,957 26,051 
บริษัทที่เก่ียวของกัน - 802 - 794 

รวมเจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 38,873 35,158 81,533 65,492 

     
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 520,204 396,580 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 520,204 396,580 

     



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 41,255 15,182 
บริษัทรวม 11,723 26,726 - - 

   บริษัทที่เก่ียวของกัน 4,784 15,987 400 - 

รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 16,507 42,713 41,655 15,182 
     
เงินมัดจํารับ – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

(รวมอยูในหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น)     
บริษัทยอย - - 1,857 1,857 

รวมเงินมัดจํารับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 1,857 1,857 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2552 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม ในระหวางงวด 30 กันยายน 

 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2552 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 45,811 107,939 (2,328) 151,422 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 45,811 107,939 (2,328) 151,422 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 3,560,759 365,810 (876,078) 3,050,491 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 3,560,759 365,810 (876,078) 3,050,491 

     
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 396,580 520,204 (396,580) 520,204 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 396,580 520,204 (396,580) 520,204 
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 การบริหารการเงินของกลุมบริษัทฯ 

 ในป 2551 บริษัทฯไดจัดการบริหารการกูยืมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
บริหารสภาพคลองภายในกลุมบริษัท โดยคิดดอกเบ้ียการกูยืมระหวางกันในอัตราใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมียอดเงินกูยืมจากบริษัทยอยเปนจํานวน
เงิน 520.20 ลานบาท 

  เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในป 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ป  กับบริษัทยอย
หลายแหงโดยคิดดอกเบ้ียสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 
(FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 2.50 ตอป ซ่ึงมีกําหนดชําระดอกเบ้ียเปนราย
เดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามท่ีระบุไวในสัญญา ในป 2552 อัตราดอกเบ้ียไดมีการ
เปล่ียนแปลงจาก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงท่ี
ตามท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการ
ท่ีเกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินคงเหลือรวม 3,201.91 ลานบาท  

 ในป 2552 บริษัทฯ ไดรับชําระดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด ซ่ึงคางชําระเปนเวลานานท้ังจํานวน และไดโอนกลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 9.58 
ลานบาทแลว 

 สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกําหนดคาจางบริหารงานเปน
อัตรารอยละของรายไดคารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 
ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลงท่ี
ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารงานเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545 
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 สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ
ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุใน
สัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชาท่ีดินเปนเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเปน
รายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญาเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2550 

 บริษัทยอย 

 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุใน
สัญญาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 ตอมาวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญา
ดังกลาวเปนเวลา 3 ป  

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใช
ดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยดังกลาวตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา เร่ิม
ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 ในป 2551 บริษัทยอยไดตอสัญญาดังกลาวเปนเวลา 3 ป 

สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการและบริหารงานกับบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดย
บริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันตองชําระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา 

บริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดทําสัญญาวาจางบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดย
บริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการกับบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯ
และกิจการท่ีเกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

บริษัทรวม 

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ
เปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันเร่ิมใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก บริษัทฯตองชําระ
คาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทฯไดคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับ
บริษัทยอยแหงหนึ่ง 
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4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: พันบาท) 

 ประเภท  อัตรารอยละของ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท กิจการ ทุนชําระแลว การถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผลรับ 

   

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม
2551 

30 กันยายน 
2552 

30 กันยายน 
2551 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 95.76 94.32 1,639,071 1,544,777 94,317 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.75 98.69 574,142 573,681 - 24,633 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.63 99.63 609,373 609,373 79,704 - 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 91.39 88.66 602,020 582,820 77,949 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง จํากัด โรงพยาบาล 105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.21 97.09 708,086 706,271 108,741 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล 400 ลานบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 40,000 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 22,500 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 - - 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.67 99.61 450,534 450,257 17,932 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 89.16 87.86 911,472 899,228 - - 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  เซ็นทรัลแลป 75 ลานบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 18,487 - 
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(หนวย: พันบาท) 

 ประเภท  อัตรารอยละของ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท กิจการ ทุนชําระแลว การถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผลรับ 

   

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม
2551 

30 กันยายน 
2552 

30 กันยายน 
2551 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส  
(ประเทศไทย) จํากัด 

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

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐ 100.00 100.00 338,323 338,323 - - 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd โรงพยาบาล 26,000 ลานเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลานเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล  
 เฮลธแคร จํากัด 

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

บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด โรงพยาบาล 160 ลานบาท 100.00 100.00 160,000 160,000 - - 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00 100.00 999 999 - - 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสุขภาพ 105 ลานบาท 99.94 99.94 47,027 47,027 - - 
บริษัท รอยัลบางกอก  เฮ็ลธแคร จํากัด บริหารจัดการ 1 ลานบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด บริการดาน

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

30 ลานบาท 100.00 100.00 30,000 
 

 

30,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     7,617,112 7,488,821 465,330 38,883 
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กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศรีราชา จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 1.45 ลานหุน รวมเปนเงิน 94.29 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มี
อัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 95.76 

ในป 2552 บริษัทยอยไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด จากบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งและผูถือหุนรายยอยอื่นจํานวนรวม 0.05 ลานหุน รวมเปน
เงิน 1.32 ลานบาท ทําใหบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 67.52 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0.06 ลานหุน รวมเปนเงิน 0.46 ลานบาท ทําให
บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.75 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด จากบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนรวม 1.60 ลานหุน รวมเปนเงิน 19.20 ลานบาท 
ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 91.39 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด  

 ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0.03 ลานหุน รวมเปนเงิน 1.82 ลานบาท ทําให
บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97.21 
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บริษัท วัฒนเวช จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท วัฒนเวช จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0.01 ลานหุน รวมเปนเงิน 0.28 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวน
การถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.67 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0.36 ลานหุน รวมเปนเงิน 12.24 ลานบาท ทําให
บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 89.16 

 

 กําไรระหวางกันจากการจําหนายเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทยอยขายเงินลงทุนใหกับบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
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5. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว อัตรารอยละของการถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 

   

30 กันยายน     
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กันยายน
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา 21.4 ลานบาท 49.00 49.00 111,703 96,862 52,500 52,500 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 

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

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,123 884 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 871 647 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,420 882 88 88 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 37,962 33,789 50,859 50,859 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 38.24 1,719,097 1,652,751 1,459,800 1,459,800 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ    1,873,246 1,786,885 1,564,949 1,564,949 
 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว อัตรารอยละของการถือหุน งบการเงินรวม 

     วิธีสวนไดเสีย 

   

 30 กันยายน     
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย       
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ภัตตาคารและใหบริการจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยสิน 

5 ลานบาท 26.00 26.00 3,947 2,284 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจัดการ 0.15 ลานเหรียญสหรัฐ
อาหรับดีแรหม 

30.00 30.00 393 393 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย    4,340 2,677 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม    1,877,586 1,789,562 
 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลรับ 

 30 กันยายน 
2552 

30 กันยายน 
2551 

30 กันยายน 
2552 

30 กันยายน 
2551 

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 14,841 14,092 - 7,875 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 276 228 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 251 293 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  578 - - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 4,173 (531) - - 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  121,407 124,966 55,061 55,061 
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส                       

(ประเทศไทย) จํากัด 
1,663 923 - - 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management 
Services LLC. 

- - - - 

รวม 143,189 139,971 55,061 62,936 

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 
จํานวนประมาณ 121 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 9 (30 กันยายน 2551: ประมาณ 125 ลานบาท หรือ
เทากับรอยละ 9) ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณข้ึนจากงบการเงิน ซ่ึงผานการสอบทานจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทรวม และจํานวนประมาณ 16 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 1 (30 กันยายน 2551: 
ประมาณ 15 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 1) ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณข้ึนจากงบการเงินท่ี
จัดทําโดยบริษัทเหลานั้นและยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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6. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ
แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย
ละของการ
ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

30         
กันยายน

2552 

31 
ธันวาคม 

2551 

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด 

 

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

(มหาชน) 
โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 

บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด 
(มหาชน) 

โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 

    2,328 2,328 
หัก: สวนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา

เงินลงทุน 
 

  (265) (792) 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด - สุทธิ 

 

  2,063 1,536 

      
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      

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

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน    36,000 36,000 

      
 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ
แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย
ละของการ
ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

30         
กันยายน 

2552 

31 
ธันวาคม 

2551 

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

จํากัด 
วินิจฉัยโรคดวย
เครื่องเอ็กซเรย 

100 3.92 4,520 4,520 

บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด  - - 25 25 
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จํากัด ใหเชาเคร่ืองมือ

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 19.43 1,071,715 903,156 

บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลด้ิง จํากัด การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 
    1,113,670 945,111 
หัก: คาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุน    (12,587) (12,587) 

เงินลงทุนบริษัทอ่ืน - สุทธิ    1,101,083 932,524 

      
เงินลงทุนในตราสารหน้ี      
ต๋ัวแลกเงิน    500,000 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี    500,000 - 

      
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ                 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ   1,639,146 970,060 



  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ
แลว 

(ลานบาท) 

อัตรารอย
ละของการ
ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  

 

 

30   
กันยายน

2552 

31 
ธันวาคม 

2551 

บริษัทอ่ืนท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยา

สมุนไพร 
80 0.60 290 290 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น – สุทธ ิ    290 290 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – สุทธิในงบ
การเงินรวม 

 

  1,639,436 970,350 

 ในป 2552 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จํากัด (มหาชน) เปนจํานวน
รวม 172.40 ลานหุน รวมเปนเงิน 168.56 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 19.43 

 ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทฯ ไดลงทุนในต๋ัวแลกเงิน ซ่ึงออกโดยสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เปน
จํานวนเงิน 500 ลานบาท ต๋ัวแลกเงินดังกลาวมีอายุ 18 เดือน และ อัตราดอกเบ้ีย 2.15% ตอป 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน
2552 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 19,279,947 5,642,176 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 985,304 120,270 
จําหนายและตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 

วันท่ีจําหนายและตัดจําหนาย (65,705) (44,804) 
โอนเขา (โอนออก) ระหวางงวด (8,130) (6,245) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (1,690,397) (554,109) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (18,782) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 18,482,237 5,157,288 
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8. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 3,376,646 3,172,381 
บวก: กูเพิ่ม 189,934 189,934 
หัก:  จายคืนเงินกู (498,588) (468,664) 
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียน 73 73 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (6,344) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2552 3,061,721 2,893,724 
หัก:  สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป (364,995) (343,800) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,696,726 2,549,924 

 ในป 2551 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 3,438 ลานบาท มี
กําหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอย
ละ 2 ตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขท่ีระบุ
ในสัญญาเงินกูยืมดังกลาวระบุเง่ือนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนําทรัพยสินของบริษัทฯ
และบริษัทยอยไปคํ้าประกันใดๆ และระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯและบริษัทยอย
ตองปฏิบัติตาม และบริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบัน
การเงินแหงหนึ่งตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 17 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 25 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกรอยละ 2 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตน
เปนรายไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืม
ดังกลาวแลวท้ังจํานวน 
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9. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน  
2552 

31 ธันวาคม    
2551 

30 กันยายน  
2552 

31 ธันวาคม    
2551 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 212,672 281,423 1,750 13,914 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (16,453) (30,704) (100) (1,090) 

รวม 196,219  250,719 1,650 12,824 
หัก: สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่

ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (88,561) (108,255) (1,650) (11,450) 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 107,658 142,464 - 1,374 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชา
การเงินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 98.4 114.3 212.7 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (9.8) (6.7) (16.5) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 88.6 107.6 196.2 

                              (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 1.8 - 1.8 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (0.1) - (0.1) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 1.7 - 1.7 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญาเพ่ือจัดหา
เคร่ืองมือทางการแพทย อุปกรณ และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคา
เชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเม่ือครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิ
ขอซ้ือสินทรัพยดังกลาวไดในราคาท่ีกําหนดในสัญญา  

10.  ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ 

 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/
ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือผูลงทุนสถาบันใน
ประเทศ เปนเงินสกุลตางประเทศ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ ท้ังนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเง่ือนไขท่ีเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพคร้ังนี้ โดยเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯจะ
นําไปใชเพื่อชําระคืนหนี้เงินกูยืมใหกับเจาหนี้ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ เพื่อ
รองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ี
ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 2,372,308 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 
2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,183,410,108 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 
1,181,037,800 บาท   

 นอกจากนี้ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 131,226,422 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 131,226,422 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
1,181,037,800 บาท เพิ่มข้ึนเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,312,264,222 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพ
ขางตนใชสิทธิไมครบตามจํานวนหุนท่ีสํารองไว หรือจากการจองซ้ือหุนกูแปลงสภาพไมครบท้ัง
จํานวนตามที่เสนอขาย (แลวแตกรณี) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและ
เสนอขายหุนสวนท่ีเหลือดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.12/2543 เร่ือง 
การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ท้ังนี้ รายละเอียดในการจัดสรร เชน 
เ ง่ือนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดตอไป รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  
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 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 20 และ 
21 มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติ
ใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯได
ออกหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป 
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75 ตอป  จํานวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนักลงทุนตางประเทศท้ังจํานวน 
(โดยยกเวนไมขายตอนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิด
เปนมูลคาท้ังส้ิน 124 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจํานวน 4,731,840,000 บาท (ณ 
อัตราแลกเปล่ียนคงท่ีท่ี 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติ
ใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลงสภาพนี้มีกําหนดไถถอนในวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอน
บริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงิน
บาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 
บาทตอหุน ซ่ึงราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไขไดภายใตเง่ือนไขของหุนกูท่ีกําหนดไว หุนกูแปลง
สภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเง่ือนไขการไถถอนภายใตเง่ือนไข
ของหุนกู 

 หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน” กําหนดใหกิจการท่ีออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหนี้สินแยกจากสวนท่ี
เปนสวนของเจาของเพ่ือแสดงรายการในงบดุล ดังนั้น ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ ได
แยกองคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบของ
หนี้สินนั้นไดคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบ้ียท่ีตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปนอยูขณะน้ัน ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวางราคา
ตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนท่ีเปนองคประกอบของหนี้สิน 

 หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนหนี้สินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนทุนซ่ึงกําหนดข้ึน ณ วันท่ีออก
หุนกูจะไมมีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปหากไมมีการแปลงสภาพหุนกูกอนวันครบ
กําหนด 
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เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษคร้ังท่ี 1/2551 ไดอนุมัติการ
ซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพดังกลาว จนถึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯไดซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพ
รวมท้ังส้ิน 36,170 หนวย ซ่ึงมีจํานวนเงินตนประมาณ 36 ลานเหรียญสหรัฐ ทําใหเกิดผลกําไรสุทธิ
จากการซ้ือคืนดังกลาวจํานวนท้ังส้ิน 32.0 ลานบาท ซ่ึงเปนกําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพในป 
2552 จํานวน 2.4 ลานบาท กําไรจากการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพนี้ไดรวมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของแลว และทําใหมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มข้ึนจากการซ้ือคืนหุนกู
จํานวนรวม 14.6 ลานบาท 

 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2552 ผูถือหุนกูแปลงสภาพไดใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนกําหนด
ตามขอกําหนดในหนังสือช้ีชวนเปนจํานวน 28,950 หนวย คิดเปนเงินมูลคา 1,188.9 ลานบาท ทําให
เกิดผลกําไรสุทธิจากการไถถอนดังกลาวจํานวนท้ังส้ิน 5.5 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
เพิ่มข้ึนจากการไถถอนหุนกูจํานวน 11.7 ลานบาท 

 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดแจงเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพตาม
ขอกําหนดในหนังสือช้ีชวน จากราคา 36.30 บาทตอหุน เปนราคา 32.67 บาทตอหุน โดยมีผลต้ังแต
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป 

 จนถึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552ไดมีการแปลงสภาพหุนกูจํานวน 31,830 หนวย เปนหุนสามัญจํานวน 
33,460,945 หุน ในราคาหุนสามัญหุนละ 36.30 บาทตอหุน ทําให ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ
มีทุนออกจําหนายจํานวนท้ังส้ิน 1,214,498,745 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และทําใหมีสวนเกินมูลคาหุน
สามัญเพิ่มข้ึนจากการแปลงสภาพหุนกูดังกลาวจํานวนรวม 1,204.5 ลานบาท  

รายการเปล่ียนแปลงของหุนกูแปลงสภาพและสวนเกินมูลคาหุนสามัญท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2552 สรุปไดดังนี้ 

 

จํานวนหนวย 

สวนเกนิมูลคาหุน
สามัญท่ีเพิ่มข้ึน 

(หนวย: ลานบาท) 

หุนกูแปลงสภาพ   
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 124,000 - 
จํานวนหุนกูแปลงสภาพสะสม (31,830) 1,204.5 
จํานวนหุนกูซ้ือคืนสะสม (34,170) 13.8 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 58,000 1,218.3 
ซ้ือคืนหุนกูระหวางงวด (2,000) 0.8 
ไถถอนหุนกูระหวางงวด (28,950) 11.7 

หุนกูแปลงสภาพคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2552 27,050 1,230.8 
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11.    หุนกู 

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

 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2552 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิ 
จํานวนรวม 3,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 3,000 ลานบาท โดย
แบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.80 ตอป และ หุนกู 
อายุ 7 ป มูลคารวม 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.35 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกคร่ึงป 

 หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจาย 
ปนผล การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 

12.   ภาษีเงินไดนิติบุคคล    

  (หนวย: ลานบาท) 

 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กันยายน 2552 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวด 398.4 70.9 
หัก: โอนกลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย           

ซ่ึงต้ังไวสูงไปในป 2551 (39.3) (39.3) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสุทธิ 359.1 31.6 

13. เงินปนผลจาย 

 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2551 ท่ีประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2551 ไดอนุมัติใหจายเงิน
ปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,214,130,812 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.50 
บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 607.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2551  

 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2552 ไดอนุมัติใหจายเงิน
ปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,214,498,745 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.60 
บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 728.7 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2552  
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14. สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ปนับต้ังแต
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ 17 เดือนแรก ใน
อัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพ่ิมอัตราคาเชาตามท่ีกําหนดไวในสัญญา สําหรับ 3 ปสุดทาย มีอัตรา
คาเชาเดือนละ 560,000 บาท  

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกําหนด
ระยะเวลาการเชา 30 ปนับต้ังแตวันท่ี 28 กันยายน 2547 ถึงวันท่ี 27 กันยายน 2577 โดยจะเร่ิมชําระคา
เชาคร้ังแรกในวันท่ี 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปใน
อัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับต้ังแต 
วันท่ี 1 กันยายน 2548 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเร่ิมชําระคร้ัง
แรกในวันท่ี  1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2549 เปน
ตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2578 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเร่ิมชําระคร้ังแรกในวันท่ี 5 มกราคม 
2549 ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชําระคาเชาในอัตรา
เดือนละ 100,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเพ่ือกอสรางอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯตอง
ยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ เม่ือหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคารขางตน
เรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมี
กําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชาเปนรายป โดย 5 
ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป และสําหรับ 5 ปสุดทายมี
อัตราคาเชาปละ 990,943 บาท  

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารท่ีจอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันท่ี 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ต้ังแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาท้ังส้ิน 155.11 ลานบาท 
และบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาแลวเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาท่ีกําหนดคา
เชา สวนท่ีเหลือจายชําระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกันใน
การใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 
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บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับสมาคมแหงหนึ่งซ่ึงเปนผูถือหุนรายหน่ึง เพื่อใชในการกอสราง
โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมต้ังแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได  

15. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 ประกอบดวย 

15.1 ภาระผูกพัน 

(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       50 149 248 17 37 111 
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน

และบริการอ่ืน 129 55 - 92 44 - 
-  ตามสัญญาเพ่ือจัดหาและซอม

บํารุงเคร่ืองมือทางการแพทย 24 15 - - - - 
-  ตามสัญญาคากอสรางและตกแตง

อาคาร 25 - - - - - 

รวม 228 219 248 109 81 111 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   
-  จากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 13 1 

-  จากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพ่ือการใชไฟฟาและอื่นๆ 38 15 

รวม 51 16 

15.2   คดีฟองรอง 

 บริษัทยอย 

 กอนป 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกัน
การกอสรางอาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยไดต้ังสํารองเผ่ือความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนเต็มจํานวนแลว ตอมาในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทยอยไดตกลงประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้
และไดชําระคาเสียหายเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 14 ลานบาทและกลับรายการสํารองเผ่ือความเสียหายสวนท่ี
เหลือ 
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16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามท่ี
แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวได 

17. สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap contract) 

 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนสัญญาท่ีชวยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของ
อัตราดอกเบ้ีย  

 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินแหง
หนึ่ง มีกําหนดระยะเวลา 5 ป โดยเปล่ียนจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา
บวกรอยละ 2 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.5 ตอป ของยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 

 มูลคายุติธรรมสุทธิ 

 มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ีในงบดุล มีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน  
2552 

31 ธันวาคม    
2551 

30 กันยายน 
2552 

31 ธันวาคม    
2551 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ย (หน้ีสิน) (111.5) (193.8) (111.5) (193.8) 

 มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียคํานวณโดยใชอัตราท่ีกําหนดโดยสถาบันการเงิน
เสมือนวาไดยกเลิกสัญญานั้น ณ วันท่ีในงบดุล 

18. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันท่ี             
12 พฤศจิกายน 2552 


