
 

 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 



 
 

 
 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงินเหลานี ้สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท
รวมในประเทศแหงหนึ่งซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมนี้ ซ่ึงในป 2552 บริษัทฯมีสวนแบงกําไรในบริษัทรวมนี้
เปนจํานวนเงินประมาณ 173.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.70 ของกําไรสุทธิรวม งบการเงินของบริษัท
รวมดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน โดยขาพเจาไดรับรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีนั้นแลว 
ดังนั้นการรายงานของขาพเจาในสวนท่ีเกีย่วของกับจํานวนเงินและรายการตาง ๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยู
ในงบการเงินรวมนี้จึงถือตามรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกนักับขาพเจา ซ่ึงไดแสดงความเห็นตอ
งบการเงินอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2552  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 
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ขาพเจาเหน็วา จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินขางตนนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกันของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

 

ณรงค พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ 2553  



DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 1,886,441,519    1,246,393,802    1,132,426,487    657,870,576       

เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน 6 1,201,828,280    102,024,515       1,200,008,819    100,008,627       

ลูกหนี้การคา 8

กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 1,057,764           1,260,314           6,933,989           4,821,058           

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 1,550,407,331    1,551,802,049    530,507,110       574,379,015       

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,551,465,095    1,553,062,363    537,441,099       579,200,073       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 9 -                         -                         209,491,930       45,811,120         

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 22,282,754         46,481,139         43,080,775         44,893,942         

สินคาคงเหลือ 10 255,239,428       225,262,429       62,412,093         55,318,841         

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 165,901,617       199,129,584       59,687,343         77,218,445         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,083,158,693    3,372,353,832    3,244,548,546    1,560,321,624    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 6,7 15,972,003         16,495,645         -                         -                         

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                         -                         7,787,327,240    7,488,821,323    

เงินลงทุนในบริษัทรวม 12 1,932,153,307    1,789,561,928    1,564,949,322    1,564,949,322    

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 13 1,639,479,166    970,349,897       1,639,189,246    970,059,977       

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 9 -                         -                         2,786,758,398    3,560,758,760    

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 9 -                         -                         -                         33,609,727         

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 14 19,130,027,923  19,279,947,069  5,046,929,773    5,642,176,136    

ที่ดินที่ยังไมไดใชเพ่ือการดําเนินงาน 15 472,414,200       472,414,200       472,414,200       472,414,200       

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 16 171,162,546       138,011,097       79,722,545         80,839,640         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ

คาความนิยม 1,296,206,907    1,238,932,364    -                         -                         

สิทธิการเชา - สุทธิ 9, 17 547,735,250       579,702,143       63,218,312         67,433,298         

อ่ืนๆ 70,399,504         73,579,332         11,920,868         11,781,913         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 25,275,550,806  24,558,993,675  19,452,429,904  19,892,844,296  
รวมสินทรัพย 30,358,709,499  27,931,347,507  22,696,978,450  21,453,165,920  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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We, being responsible for the preparation of these financial

statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…

Directors



DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 33,257,561         526,652,412       -                         491,629,501       

เจาหนี้การคา

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 57,896,410         35,157,809         88,794,752         65,491,637         

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 982,306,503       957,200,870       285,716,409       292,047,566       

รวมเจาหนี้การคา 1,040,202,913    992,358,679       374,511,161       357,539,203       

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 361,887,773       369,625,715       343,800,000       343,800,000       

สวนของหนี้สินสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 20 79,818,848         108,254,641       1,246,892           11,449,935         

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 9 -                         -                         622,886,008       396,579,769       

เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงาน 82,693,032         149,309,013       9,837,062           36,056,647         

เจาหนี้อ่ืน

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 14,449,337         42,712,741         18,388,303         15,182,290         

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 284,682,597       428,607,137       64,941,432         154,551,711       

รวมเจาหนี้อ่ืน 299,131,934       471,319,878       83,329,735         169,734,001       

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 236,346,148       282,692,316       24,349,374         71,937,155         

คาใชจายคางจาย 1,066,853,906    966,506,043       431,028,223       386,781,599       

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 294,613,754       317,954,851       95,695,305         127,489,068       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,494,805,869    4,184,673,548    1,986,683,760    2,392,996,878    

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 2,608,338,306    3,007,019,765    2,463,900,000    2,828,580,550    

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 94,271,358         142,463,832       1,365,469           1,373,878           

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนหนี้สิน 29 1,118,424,555    2,292,223,118    1,118,424,555    2,292,223,118    

หุนกู 30 7,959,772,841    4,993,847,500    7,959,772,841    4,993,847,500    

รายไดรอตัดบัญชี 184,350,029       222,625,315       184,350,029       222,625,315       

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 9 151,624,226       100,521,261       73,433,342         6,963,159           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 12,116,781,315  10,758,700,791  11,801,246,236  10,345,613,520  

รวมหนี้สิน 15,611,587,184  14,943,374,339  13,787,929,996  12,738,610,398  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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We, being responsible for the preparation of these financial

statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…

Directors



DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน  

หุนสามัญ 1,312,264,222 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 29 1,312,264,222    1,312,264,222    1,312,264,222    1,312,264,222    

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 1,214,498,745 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 29 1,214,498,745    1,214,498,745    1,214,498,745    1,214,498,745    

สวนเกินมูลคาหุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 29 5,855,970,240    5,843,474,797    5,793,046,312    5,780,550,869    

ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 305,000,325       305,000,325       -                         -                         

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 13 (10,687,027)       (11,257,146)       (221,533)            (791,652)            

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 14, 15 1,980,926,848    1,206,975,665    728,481,200       728,481,200       

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (44,143,583)       (10,895,437)       -                         -                         

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนทุน 29 10,920,897         23,416,340         10,920,897         23,416,340         

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 22 131,226,422       131,226,422       131,226,422       131,226,422       

ยังไมไดจัดสรร 4,706,957,515    3,710,468,507    1,031,096,411    837,173,598       

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 14,150,670,382  12,412,908,218  8,909,048,454    8,714,555,522    

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 596,451,933       575,064,950       - -

รวมสวนของผูถือหุน 14,747,122,315  12,987,973,168  8,909,048,454    8,714,555,522    
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 30,358,709,499  27,931,347,507  22,696,978,450  21,453,165,920  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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We, being responsible for the preparation of these financial

statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…

Directors



DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
รายได 

รายไดคารักษาพยาบาล 9 21,596,974,653  21,187,668,843  6,879,286,497    6,970,333,419    

รายไดอ่ืน 

รายไดจากการจําหนายสินคาและอาหาร 9 155,156,443       160,330,624       36,848,096         39,954,934         

ดอกเบี้ยรับ 9 33,529,347         41,058,670         198,150,084       194,251,781       

เงินปนผลรับ 11, 12 554,764             318,590             633,727,998       102,128,298       

อ่ืน ๆ 187,787,501       262,172,689       295,650,168       324,452,446       

รวมรายไดอ่ืน 377,028,055       463,880,573       1,164,376,346    660,787,459       

รวมรายได 21,974,002,708  21,651,549,416  8,043,662,843    7,631,120,878    

คาใชจาย 

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 9 12,454,004,110  12,048,162,509  3,872,044,274    3,884,345,309    

คาใชจายในการบริหาร 9, 23 4,414,408,075    4,509,948,343    1,778,157,914    1,824,955,040    

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 14, 16, 17, 23 2,276,666,565    2,169,880,348    743,223,938       716,338,486       

คาตอบแทนผูบริหาร 57,497,103         51,337,919         57,497,103         51,337,919         

รวมคาใชจาย 19,202,575,853  18,779,329,119  6,450,923,229    6,476,976,754    

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

    คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,771,426,855    2,872,220,297    1,592,739,614    1,154,144,124    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12.1 201,692,230       179,852,400       -                         -                         

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,973,119,085    3,052,072,697    1,592,739,614    1,154,144,124    

คาใชจายทางการเงิน (641,337,330)     (646,844,082)     (617,759,291)     (573,536,691)     

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,331,781,755    2,405,228,615    974,980,323       580,607,433       

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 31 (546,894,044)     (688,506,748)     (52,363,603)       (233,081,173)     

กําไรสุทธิสําหรับป 1,784,887,711    1,716,721,867    922,616,720       347,526,260       

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,725,182,915    1,662,078,614    922,616,720       347,526,260       

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 59,704,796         54,643,253         
1,784,887,711    1,716,721,867    

กําไรตอหุน 25

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิ 1.42 1.37 0.76 0.29

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,214,498,745    1,214,340,916    1,214,498,745    1,214,340,916    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

We, being responsible for the preparation of these financial

statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…

Directors



DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,331,781,755    2,405,228,615    974,980,323       580,607,433       

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,276,666,565    2,169,880,348    743,223,938       716,338,486       

รายการตัดบัญชีสินทรัพย 20,577,018         13,190,403         4,549,126           -                         

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 97,261,290         127,412,520       28,473,416         81,170,825         
กลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยคางรับ

   กิจการที่เกี่ยวของกัน -                         -                         (9,584,895)         -                         

รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (38,275,286)       (37,978,521)       (38,275,286)       (37,978,521)       

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (201,692,230)     (179,852,400)     -                         -                         

กําไรจากการจายชําระหนี้กอนกําหนด -                         (41,773,073)       -                         -                         

กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน -                         (66,240)              -                         -                         

กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ -                         (1,991,311)         -                         -                         

กําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ (2,395,252)         (29,576,336)       (2,395,252)         (29,576,336)       
ขาดทุนจากการไถถอนหุนกูแปลงสภาพ 7,782,418           -                         7,782,418           -                         

คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนกูตัดจําหนาย 47,500,636         38,082,023         47,500,636         38,082,023         

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (134,284)            26,910,499         18,679,707         10,456,281         

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (550)                   -                         19,807,869         (2,230,340)         

รายไดดอกเบี้ยรับ (33,529,347)       (41,058,670)       (198,150,084)     (194,251,781)     

รายไดจากเงินปนผลรับ (554,764)            (318,590)            (633,727,998)     (102,128,298)     

คาใชจายดอกเบี้ย 641,337,330       646,844,082       617,759,291       573,536,691       
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 5,146,325,299    5,094,933,349    1,580,623,209    1,634,026,463    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด(ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

สินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา (95,664,022)       (346,846,481)     13,285,558         (85,716,987)       

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 24,198,382         131,303,522       10,418,296         19,669,985         

สินคาคงเหลือ (29,976,999)       (13,021,256)       (7,093,252)         4,299,017           

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 29,677,935         (14,414,482)       20,545,491         2,673,162           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (7,717,809)         (188,179,718)     1,545,325           (998,396)            

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา 47,844,234         137,561,585       16,971,958         33,290,586         

เจาหนี้อ่ืน (172,100,088)     157,744,326       (85,716,393)       85,859,558         

คาใชจายคางจาย 113,292,717       124,010,494       55,120,020         (15,525,226)       

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 130,588,680       (113,490,205)     45,413,288         6,512,472           

รายไดรอตัดบัญชี -                         8,000,000           -                         8,000,000           

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 51,887,062         6,578,655           66,470,183         2,039,119           

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,238,355,391    4,984,179,789    1,717,583,683    1,694,129,753    

ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 21,146,924         42,141,097         220,099,943       234,719,987       

จายดอกเบี้ย (573,108,044)     (599,238,864)     (564,723,681)     (449,712,659)     

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (595,249,137)     (643,983,242)     (99,690,631)       (264,309,262)     
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,091,145,134    3,783,098,780    1,273,269,314    1,214,827,819    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น (1,099,803,765)  (45,350,596)       (1,100,000,192)  (100,000,309)     

เงินฝากที่มีภาระค้ําประกันลดลง 523,642             774,007             -                         -                         

เงินปนผลรับ 59,553,352         63,254,678         633,727,998       142,128,298       

ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน 9,625,247           -                         9,625,247           -                         

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน (277,865,055)     (842,936,617)     (467,065,067)     (1,086,901,172)  

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (500,000,000)     -                         (500,000,000)     -                         

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น -                         -                         (166,271,430)     (46,113,400)       

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น -                         -                         (436,073,096)     (4,674,025,539)  

รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                         -                         1,192,855,658    1,117,000,350    

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 16,713,090         22,115,672         25,576,935         5,433,763           

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (1,495,934,300)  (1,976,189,074)  (290,238,829)     (573,203,191)     

สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (59,414,422)       (32,158,412)       (3,085,250)         (11,420,796)       
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,346,602,211)  (2,810,490,342)  (1,100,948,026)  (5,227,101,996)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด(ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (500,000,000)     (291,042,037)     (500,000,000)     (188,570,499)     

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น(ลดลง) -                         (13,627,481)       226,306,239       396,579,769       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 189,934,200       3,498,461,041    189,934,200       3,458,880,550    

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (588,449,060)     (6,835,369,459)  (554,614,200)     (2,221,593,600)  

เงินสดจายชําระเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน (132,240,598)     (114,903,728)     (12,841,665)       (17,294,037)       

เงินสดรับจากการออกหุนกู 2,992,989,930    4,991,975,000    2,992,989,930    4,991,975,000    

เงินสดจายซื้อคืนหุนกู (30,000,000)       -                         (30,000,000)       -                         

เงินสดจายซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ (78,737,791)       (1,312,015,408)  (78,737,791)       (1,312,015,408)  

เงินสดจายไถถอนหุนกูแปลงสภาพ (1,202,108,183)  -                         (1,202,108,183)  -                         

เงินปนผลจาย (728,693,907)     (607,065,406)     (728,693,907)     (607,065,406)     

เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนสวนนอย (27,189,797)       (6,229,540)         -                         -                         
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (104,495,206)     (689,817,018)     302,234,623       4,500,896,369    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 640,047,717       282,791,420       474,555,911       488,622,192       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 1,246,393,802    963,602,382       657,870,576       169,248,384       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป 1,886,441,519    1,246,393,802    1,132,426,487    657,870,576       

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที่ไมใชเงินสด

สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน 59,907,857         77,288,669         1,553,815           4,761,600           

เจาหนี้คาซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (154,713,875)     139,352,348       (77,207,048)       111,136,636       

เจาหนี้กอสรางและเงินประกันผลงานลดลง (66,615,981)       (61,479,452)       (26,219,585)       (15,514,628)       

ตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สินจากการยกเลิกสัญญาเชาการเงิน (20,092,005)       -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

หุนกู สวนของ

ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ สวนต่ํากวาทุน สวนเกินทุน แปลงสภาพ - จัดสรรแลว - รวมสวนของ ผูถือหุน

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ปรับโครงสราง จากการเปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ผลตางจากการ องคประกอบ สํารอง ผูถือหุน สวนนอย

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,214,130,812    5,816,433,794    305,000,325       (6,491,571)         1,156,654,872    (34,701,915)       37,353,100         131,226,422       2,494,223,429    11,113,829,268  596,162,375       11,709,991,643  

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

    สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 14 -                         -                         -                         -                         50,320,793         -                         -                         -                         -                         50,320,793         -                         50,320,793         

   ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 29 -                         13,795,454         -                         -                         -                         -                         (13,795,454)       -                         -                         -                         -                         -                         

   แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ 29 367,933              13,245,549         - - -                         - (141,306)            - - 13,472,176         - 13,472,176         

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - - (713,484) - - - - - (713,484)            - (713,484)            

   รับรูสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

      ของบริษัทรวม - - - (4,052,091)         - - - - - (4,052,091)         - (4,052,091)         

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - 23,806,478         - - - 23,806,478         - 23,806,478         

   โอนคาความนิยมติดลบตนงวดเขากําไรสะสม - - - - - -                         - - 152,426,376       152,426,376       - 152,426,376       

   โอนคาความนิยมติดลบตนงวดเขากําไรสะสม

      ของบริษัทรวม -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         8,805,494           8,805,494           - 8,805,494           

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน 367,933              27,041,003         -                         (4,765,575)         50,320,793         23,806,478         (13,936,760)       -                         161,231,870       244,065,742       -                         244,065,742       

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - - 1,662,078,614    1,662,078,614    54,643,253         1,716,721,867    

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป 367,933              27,041,003         -                         (4,765,575)         50,320,793         23,806,478         (13,936,760)       -                         1,823,310,484    1,906,144,356    54,643,253         1,960,787,609    

เงินปนผลจาย 21 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (607,065,406)     (607,065,406)     - (607,065,406)     

สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง -                         -                         - -                         - -                         - - -                         -                         (75,740,678)       (75,740,678)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,214,498,745    5,843,474,797    305,000,325       (11,257,146)       1,206,975,665    (10,895,437)       23,416,340         131,226,422       3,710,468,507    12,412,908,218  575,064,950       12,987,973,168  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

สวนเกินมูลคาหุน ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

5

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

We, being responsible for the preparation of these financial

statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…

Directors



DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

หุนกู สวนของ

ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน สวนเกินทุน แปลงสภาพ - จัดสรรแลว - รวมสวนของ ผูถือหุน

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ปรับโครงสราง จากการเปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ผลตางจากการ องคประกอบ สํารอง ผูถือหุน สวนนอย

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,214,498,745    5,843,474,797    305,000,325       (11,257,146)       1,206,975,665    (10,895,437)       23,416,340         131,226,422       3,710,468,507    12,412,908,218  575,064,950       12,987,973,168  

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

    สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 14 -                         -                         -                         -                         773,951,183       -                         -                         -                         -                         773,951,183       41,921,317         815,872,500       

   ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 29 -                         807,460              -                         -                         -                         -                         (807,460)            -                         -                         -                         - -                         

   ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ 29 - 11,687,983         - - -                         - (11,687,983)       - - -                         - -                         

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - - 570,119 - - - - - 570,119              - 570,119              

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                         -                         -                         -                         -                         (33,248,146)       -                         -                         -                         (33,248,146)       - (33,248,146)       

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                         12,495,443         -                         570,119              773,951,183       (33,248,146)       (12,495,443)       -                         -                         741,273,156       41,921,317         783,194,473       

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - - 1,725,182,915    1,725,182,915    59,704,796         1,784,887,711    

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                         12,495,443         -                         570,119              773,951,183       (33,248,146)       (12,495,443)       -                         1,725,182,915    2,466,456,071    101,626,113       2,568,082,184    

เงินปนผลจาย 21 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (728,693,907)     (728,693,907)     - (728,693,907)     

สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง -                         -                         - -                         - -                         - - -                         -                         (80,239,130)       (80,239,130)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,214,498,745    5,855,970,240    305,000,325       (10,687,027)       1,980,926,848    (44,143,583)       10,920,897         131,226,422       4,706,957,515    14,150,670,382  596,451,933       14,747,122,315  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6 

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

สวนเกินมูลคาหุน ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กําไรสะสม

We, being responsible for the preparation of these financial

statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…

Directors



DRAFT

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

หุนกู กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน สวนเกินทุน แปลงสภาพ - จัดสรรแลว -

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา จากการเปลี่ยนแปลง จากการตีราคา องคประกอบ สํารอง

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,214,130,812    5,753,509,866    (78,168)              728,481,200       37,353,100         131,226,422       1,096,712,744    8,961,335,976    

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

   ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 29 -                         13,795,454         -                         -                         (13,795,454)       -                         -                         -                         

   แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ 29 367,933              13,245,549         -                         -                         (141,306)            -                         -                         13,472,176         

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน -                         -                         (713,484)            -                         -                         -                         -                         (713,484)            

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน 367,933              27,041,003         (713,484)            -                         (13,936,760)       -                         -                         12,758,692         

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - 347,526,260       347,526,260       

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป 367,933              27,041,003         (713,484)            -                         (13,936,760)       -                         347,526,260       360,284,952       

เงินปนผลจาย 21 - - - - - - (607,065,406)     (607,065,406)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,214,498,745    5,780,550,869    (791,652)            728,481,200       23,416,340         131,226,422       837,173,598       8,714,555,522    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,214,498,745    5,780,550,869    (791,652)            728,481,200       23,416,340         131,226,422       837,173,598       8,714,555,522    

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

   ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 29 -                         807,460              -                         -                         (807,460)            -                         -                         -                         

   ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ 29 -                         11,687,983         -                         -                         (11,687,983)       -                         -                         -                         

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน -                         -                         570,119              -                         -                         -                         -                         570,119              

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                         12,495,443         570,119              -                         (12,495,443)       -                         -                         570,119              

กําไรสุทธิสําหรับป -                         -                         -                         -                         -                         -                         922,616,720       922,616,720       

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                         12,495,443         570,119              -                         (12,495,443)       -                         922,616,720       923,186,839       

เงินปนผลจาย 21 -                         -                         -                         -                         -                         -                         (728,693,907)     (728,693,907)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,214,498,745    5,793,046,312    (221,533)            728,481,200       10,920,897         131,226,422       1,031,096,411    8,909,048,454    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

We, being responsible for the preparation of these financial

statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…

Directors
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ไดจัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2537 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยดําเนินธุรกิจหลักคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูจดทะเบียนเลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย 
(ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ) 
  2552 2551 2552 2551 

ถือหุนโดยบริษัทฯ      
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 95.76 94.32 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 500 ลานบาท 98.75 98.69 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 500 ลานบาท 99.63 99.63 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 586 ลานบาท 91.42 88.66 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล 105 ลานบาท 105 ลานบาท 79.00 79.00 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 280 ลานบาท 97.21 97.09 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล 400 ลานบาท 400 ลานบาท 100.00 100.00 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 150 ลานบาท 100.00 100.00 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 250 ลานบาท 99.76 99.76 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 180 ลานบาท 99.67 99.61 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 300 ลานบาท 89.16 87.86 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด เซ็นทรัลแลป 75 ลานบาท 75 ลานบาท 74.02 74.02 
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด เซ็นทรัลแลป 10 ลานบาท  10 ลานบาท  95.00 95.00 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 
Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 26,000 ลานเรียล 26,000 ลานเรียล 70.00 70.00 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลานเรียล 9,200 ลานเรียล 100.00 100.00 
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด การลงทุน 35 ลานบาท 35 ลานบาท 100.00 100.00 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด  
   (เดิมชื่อ “บริษทั โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด”) 

โรงพยาบาล 260 ลานบาท 160 ลานบาท 100.00 100.00 

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล 1 ลานบาท 1 ลานบาท 100.00 100.00 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสุขภาพ 105 ลานบาท 105 ลานบาท 99.94 99.94 
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จํากัด บริหารจัดการ 1 ลานบาท 1 ลานบาท 100.00 100.00 
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ) 
  2552 2551 2552 2551 

ถือหุนโดยบริษัทฯ (ตอ)      
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด บริการดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
30 ลานบาท 30 ลานบาท 100.00 100.00 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด 
   (เดิมชื่อ “บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหมการแพทย จํากัด”) 

โรงพยาบาล 70 ลานบาท - 100.00 - 

      
ถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 68) 

โรงพยาบาล 188 ลานบาท 188 ลานบาท - - 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 95) 

ใหบริการจัดการและบริหาร
ทรัพยสินที่เกี่ยวของในธุรกิจ
รักษาพยาบาล  

0.1 ลานบาท 0.1 ลานบาท - - 

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100) 

ภัตตาคารและประกอบการ
อาหารสุขภาพและบริการ
จัดการอาคารและสถานที่ 

14 ลานบาท 14 ลานบาท - - 

บริษัท โซเด็กซโซ เฮ็ลธแคร ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 74) 

ภัตตาคารและประกอบ      
อาหารสุขภาพ 

15 ลานบาท 15 ลานบาท - - 

บริษัท ภูเก็ตเฮลท แอนด ทราเวิล จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100) 

การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 5 ลานบาท 5 ลานบาท - - 

 บริษัทยอยทุกบริษัทจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมดยกเวน B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd., Angkor Pisith Co., Ltd., Phnom Penh Medical Services 
Co., Ltd. และ Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา 
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ข) อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม 

 อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดดังนี้ 

  
อัตรารอยละของ

สินทรัพยของบริษัทยอย
ที่รวมอยูในงบดุลรวม 

อัตรารอยละของรายได
คารักษาพยาบาลของ
บริษัทยอยที่รวมอยูใน 
งบกําไรขาดทุนรวม 

  2552 2551 2552 2551 
 บริษัทยอย     
  1. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 20.31 20.97 25.32 25.67 
  2. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 3.58 4.01 3.52 3.25 
  3. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 5.01 5.13 7.14 7.33 
  4. บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 3.71 4.33 6.78 6.74 
  5. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 0.65 0.53 0.78 0.75 
  6. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด 7.72 9.15 10.20 10.41 
  7. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด 3.07 3.45 4.77 4.40 
  8. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด 1.33 1.39 1.81 1.62 
  9. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด 1.21 1.32 1.15 1.04 
10. บริษัท วัฒนเวช จํากัด 1.86 2.21 2.51 2.54 
11. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด 2.86 3.19 3.12 2.59 
12. บริษัท เนช่ันแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด 0.50 0.52 0.11 0.02 
13. บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
 

0.21 0.14 0.16 0.12 
14. Angkor Pisith Co., Ltd. 1.23 1.49 0.40 0.37 
15. Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 2.30 1.42 - - 
16. Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. 0.70 0.83 0.51 0.35 
17. B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 0.26 0.29 - - 
18. บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จํากัด 0.12 0.13 - - 
19. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด  

   (เดิมช่ือ “บริษทั โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด”) 0.96 0.62 - - 
20. บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด - - - - 
21. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด 0.17 0.19 - - 
22. บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร - - - - 
23. บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด 0.63 0.17 - - 
24. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด 

   (เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหมการแพทย 
จํากัด”) 

 
0.24 

 
- - - 
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ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีไดมา (วันท่ี
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคางและรายการระหวางกันท่ีเปนสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินลงทุนใน              
บริษัทยอยตามบัญชีของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แลว 

ฉ) ผลตางของตนทุนของเงินลงทุนท่ีเกินกวาหรือต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สินและ
หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีสามารถระบุไดของบริษัทยอยตามสวนของบริษัทฯ ณ วันซ้ือหุนไดแสดง
ภายใตหัวขอ “คาความนิยม” ในงบดุล 

ช) งบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สินและใชอัตราแลกเปล่ียนถัว
เฉล่ียรายเดือนสําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงคา
ดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 

ซ) สวนของผูถือหุนสวนนอยคือสวนของกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ท่ีเปนสวนไดเสียท่ีไมไดเปนของกลุมบริษัทฯ สวนของผูถือหุนสวนนอยแสดงเปนรายการแยก
ตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและแสดงในสวนของผูถือหุนในงบดุลรวมโดยแสดงแยก
ตางหากจากสวนของผูถือหุนท่ีเปนของบริษัทใหญ 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เร่ือง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  การ
อางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 
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3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชใน
ปปจจุบัน 

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

(ปรับปรุง 2550) 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไวเพื่อขาย
และการดําเนนิงานท่ียกเลิก 

  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝาย
บริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2550) ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 
2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิ
การเชาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน 

3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนนุจาก

รัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 และ ฉบับ
ท่ี 40 จะไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 
(ปรับปรุง 2550) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกลาว 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

 รายไดคารักษาพยาบาล 

 รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล คา
หองพัก คายา โดยจะบันทึกเปนรายไดเม่ือไดใหบริการหรือจําหนายแลว 

 รายไดจากการจําหนายสินคาและอาหาร 

 รายไดจากการขายสินคาและอาหารรับรูเม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความ
เปนเจาของสินคาไดโอนใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคา
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาและอาหารที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดคาบริการ 

 รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว  

  ดอกเบ้ียรับ 

  ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  เงินปนผลรับ 

  เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 

4.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
อยางใดจะตํ่ากวา ซ่ึงมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
หักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม            
วิธีราคาทุน  

ค) เงินลงทุนอ่ืนท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด ซ่ึงบริษัทฯถือเปนเงินลงทุน
ท่ัวไปแสดงมูลคาตามราคาทุน บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนตอเม่ือ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับของเงินลงทุนตํ่ากวาราคาทุนในบัญชี 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซ่ึงบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดง
ตามมูลคายุติธรรม ซ่ึงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยจดทะเบียนคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด 
ณ  ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัทฯรับรูการ
เปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระท่ังจําหนาย
หลักทรัพยดังกลาวออกไปจึงบันทึกมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือราคาท่ีประเมินใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหัก
คาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ
คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละ
รายการ  

 ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังตอไปนี้ 

 อายุการใหประโยชนเดิม อายุการใหประโยชนปจจุบัน 
อาคาร ส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุง 5 - 10, 20, 40, 50 ป 5 - 10, 40 ป 
เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย 

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 
3 - 10 ป 3 - 10 ป 

ยานพาหนะ 5 - 8 ป 5 - 8 ป 

ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของ
อาคารบางสวนจาก 20 ป และ 50 ป เปน 40 ป เพื่อใหสอดคลองกับอายุการใชงานท่ีเหลืออยูจริง 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ัง 
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สินทรัพยท่ีประเมินราคาใหม 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย
ดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ท้ังนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาว
เปนคร้ังคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันท่ีในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้  

- บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหมในบัญชี 
“สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หากสินทรัพย
นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูราคาท่ีลดลงเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุนแลว สวนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายได ไมเกินจํานวนท่ีเคย
ลดลงซ่ึงไดรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนปกอนแลว 

- บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยังมี
ยอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลง
จากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ไมเกินจํานวนซ่ึง
เคยตีราคาเพิ่มข้ึนของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนท่ีเกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุน 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

   ณ วันท่ีไดมา ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีบริษัทฯไดมาจากการรวมธุรกิจคือมูลคายุติธรรม ณ 
วันท่ีซ้ือ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน บริษัทฯและบริษัทยอยจะวัดมูลคาดวยราคาทุน และภายหลัง
การรับรูรายการครั้งแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคา
เผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

   บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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  สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

 อายุการใหประโยชน 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5 - 10 ป 

4.8 คาความนิยม  

   ณ วันท่ีไดมา บริษัทฯบันทึกคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูงกวา
สวนไดเสียของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนท่ีระบุได
ของกิจการท่ีไดมา หากสวนไดเสียของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และ
หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของกิจการท่ีไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนเกินนี้
ในงบกําไรขาดทุนทันที 

   บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึน 

   เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด)ท่ี
คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพย
ท่ีกอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนอยกวา
มูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับ
บัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

4.9  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการซ่ึงมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  



 

 21

4.10  สัญญาเชาการเงิน 

   สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชา
การเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

4.11 สัญญาเชาดําเนินงาน 

 สัญญาเชาสินทรัพยซ่ึงความเส่ียง และกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยท่ีเชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภท
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาท่ีจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา 

4.12 การดอยคาของสินทรัพย 

   ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอย
คา และจะทําการประเมินการดอยคาของความนิยมเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจาก
การดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและ
บริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณา
อยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการ
ประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมา
จากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบ
รูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมี
ความเกี่ยวของกัน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน ยกเวนในกรณีท่ี ท่ีดิน 
ซ่ึงใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุน
จากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว  
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4.13 สิทธิการเชา 

 บริษัทฯตัดจําหนายสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

4.14 รายไดรอตัดบัญชี 

 รายไดรอตัดบัญชี ไดแก เงินรับลวงหนาคารักษาพยาบาลจากสมาชิกบัตรโครงการชีวีมีสุข (Life 
Privilege) กําหนดตัดบัญชีเปนรายไดภายในระยะเวลา 10 ป 

4.15 เงินตราตางประเทศ 

  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล  

  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน
ช่ัวคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะส้ันและเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน และเงินลงทุน  หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงอยูในงบดุลประกอบดวย                 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาว เจาหนี้สัญญาเชาระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกู ซ่ึงนโยบายการ
บัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินนอกงบดุลเพื่อ
การเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

4.17 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ี
เกี่ยวของ 

4.18 ผลประโยชนพนักงาน 

 คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
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4.19 ประมาณการหนี้สิน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

4.20 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
เปนรายได/คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารอาจตองใชดลุยพินิจและการ
ประมาณการผลกระทบของเหตุการณท่ีไมแนนอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดง
ในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
ไดแก 

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

   ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต          
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

   ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารตองประมาณอายุการใชงานและมูลคา
ซากเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทําการทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหม
หากมีการเปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดข้ึน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม มูลคายุติธรรมจากการตีราคาใหมไดประเมินโดย
ผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตอง
มีการใชขอสมมติและประมาณการ  

 สัญญาเชา  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 
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 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยคํานวณตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป ซ่ึงตัวแปร
ท่ีใชในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูล
ความสัมพันธ และการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุน
ท่ัวไป เม่ือพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนการถาวร ซ่ึง
การพิจารณาข้ึนอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร  

 คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอยคาในภายหลังฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคตของสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ 

 คดีฟองรอง 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารได
ใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาจํานวนสํารองเผ่ือผลขาดทุนท่ี
บันทึกไวในบัญชีเพียงพอ อยางไรก็ตามผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากท่ีไดมีการประมาณการไว 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการ 
ดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,843,836,702 1,158,676,100 1,132,426,487 657,870,576 

เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน 1,260,405,100 206,237,862 1,200,008,819 100,008,627 

 3,104,241,802 1,364,913,962 2,332,435,306 757,879,203 
หัก: เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน

ซึ่งถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 
เดือน (เงินลงทุนช่ัวคราว)  

เงินฝากที่นําไปค้ําประกัน 

(1,201,828,280) 
(15,972,003) 

(102,024,515) 
(16,495,645) 

(1,200,008,819) 
- 

(100,008,627) 
- 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,886,441,519 1,246,393,802 1,132,426,487 657,870,576 
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7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดนําเงินฝากประจําธนาคารที่มีกําหนดระยะเวลาเกินกวา 3 
เดือน และเงินฝากออมทรัพยจํานวนรวม 12.5 ลานบาท (2551: 13.0 ลานบาท) ไปวางเปน
หลักประกันการออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 27.1 และจํานวนรวม 3.5 ลานบาท (2551: 3.5 ลานบาท) ไปวางเปนหลักประกันกับหนวยงาน
ราชการแหงหนึ่ง 

8. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระได
ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 1,023 721 4,554 3,899 
  3 ถึง 6 เดือน 35 509 2,344 922 
  6 ถึง 12 เดือน - 16 36 - 

  มากกวา 12 เดือนขึ้นไป - 14 - - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,058 1,260 6,934 4,821 

     
กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 1,303,419 1,237,955 406,654 397,327 
  3 ถึง 6 เดือน 175,019 239,208 82,230 153,447 
  6 ถึง 12 เดือน 119,412 138,251 69,503 74,710 

  มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 107,066 89,349 62,276 53,509 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,704,916 1,704,763 620,663 678,993 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (154,509) (152,961) (90,156) (104,614) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน -
สุทธ ิ 1,550,407 1,551,802 530,507 574,379 

รวมลูกหน้ีการคา – สุทธิ 1,551,465 1,553,062 537,441 579,200 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

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

  รายการธุรกิจท่ีสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

บริษัทยอย     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 27.8 22.3 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 190.2 195.5 
ดอกเบี้ยรับ - - 168.2 166.7 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 11) - - 574.2 38.9 
รายไดอื่น - - 59.4 30.7 
ตนทุนบริการ - - 281.2 255.8 
คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 152.8 99.1 
คาใชจายอื่น - - 74.0 33.3 
ดอกเบี้ยจาย - - 5.1 5.7 
จําหนายอุปกรณการแพทย - - 24.4 - 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยที่
ถือโดยบริษัทยอยแหงหน่ึง 

- - 19.2 
 

- 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

บริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 1.3 0.6 0.6 - 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 12) - - 59.0 62.9 
รายไดอื่น 23.7 0.5 - 0.5 
ตนทุนบริการ 89.3 88.7 60.7 57.5 
คาใชจายอื่น 0.6 3.3 - 3.2 
ดอกเบี้ยจาย - 0.1 - - 
เงินปนผลจาย 3.2 - 3.2 - 
     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและ วิเคราะหแลป 2.7 3.6 - 0.6 
รายไดอื่น 6.0 - - - 
ตนทุนบริการ 15.9 11.9 15.8 11.8 
คาใชจายอื่น 4.4 6.4 - 6.1 
เงินปนผลจาย 70.0 51.7 70.0 51.7 

 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุลซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัทยอย - - 6,892 4,309 
บริษัทรวม 958 161 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 100 1,099 42 512 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,058 1,260 6,934 4,821 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 209,492 45,811 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 209,492 45,811 

     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน      
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 23,672 25,268 

รวม - - 23,672 25,268 

     
อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 16,709 16,822 
บริษัทรวม 5,776 2,804 2,700 2,804 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 16,507 43,677 - - 

รวม 22,283 46,481 19,409 19,626 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 22,283 46,481 43,081 44,894 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 2,786,758 3,560,759 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 2,786,758 3,560,759 

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

รวมดอกเบ้ียคางรับ – กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ - - - 33,610 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
สิทธิการเชา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ                   

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)     
บริษัทรวม 286,368 302,979 - - 
บุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 98,188 105,550 - - 

รวมสิทธิการเชา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน – สุทธิ 384,556 408,529 - - 

     
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 41,359 38,647 
บริษัทรวม 56,888 34,356 46,436 26,051 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,008 802 1,000 794 

รวมเจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 57,896 35,158 88,795 65,492 

     
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 622,886 396,580 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 622,886 396,580 

     
เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 18,388 15,182 
บริษัทรวม 411 26,726 - - 

 บริษัทที่เก่ียวของกัน 14,038 15,987 - - 

รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 14,449 42,713 18,388 15,182 

     
เงินมัดจํารับ – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

(รวมอยูในหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น)     
บริษัทยอย - - 2,045 1,744 
บริษัทรวม 113 113 113 113 

รวมเงินมัดจํารับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 113 113 2,158 1,857 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางปสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม
2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

31 ธันวาคม
2552 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 45,811 191,671 (27,990) 209,492 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 45,811 191,671 (27,990) 209,492 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 3,560,759 436,073 (1,210,074) 2,786,758 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 3,560,759 436,073 (1,210,074) 2,786,758 

     
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 396,580 622,886 (396,580) 622,886 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 396,580 622,886 (396,580) 622,886 

 การบริหารการเงินของกลุมบริษัทฯ 

 ในป 2551 บริษัทฯไดจัดการบริหารการกูยืมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
บริหารสภาพคลองภายในกลุมบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยการกูยืมระหวางกันในอัตราใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดเงินกูยืมจากบริษัทยอยเปนจํานวน
เงิน 622.89 ลานบาท (2551: 396.58 ลานบาท) 

 เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ป  กับบริษัทยอยหลายแหงโดยคิด
ดอกเบ้ียสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอยละ 
2.50 ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 2.50 ตอป ซ่ึงมีกําหนดชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระ
คืนเงินตนตามท่ีระบุไวในสัญญา ในป 2552 อัตราดอกเบ้ียไดมีการเปล่ียนแปลงจาก อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจํา (FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินคงเหลือรวม 2,996.25 
ลานบาท (2551: 3,606.57 ลานบาท) 

 ในป 2552 บริษัทฯ ไดรับชําระดอกเบ้ียคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด ซ่ึงคางชําระเปนเวลานานท้ังจํานวน และไดโอนกลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 9.58 
ลานบาทแลว  
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 สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกําหนดคาจางบริหารงานเปน
อัตรารอยละของรายไดคารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 10 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการ
ดําเนินงานตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรก
ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545 

 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 เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ี
ระบุในสัญญาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลา
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป 
เพื่อใชดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามท่ีระบุใน
สัญญา เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 ในป 2551 บริษัทยอยไดตอสัญญาดังกลาวเปนเวลา 3 ป 
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 สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการและบริหารงานกับบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน โดย
บริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันตองชําระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา 

บริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดทําสัญญาวาจางบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดย
บริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการกับบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯ
และกิจการท่ีเกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

 สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

 บริษัทรวม 

 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับ 
บริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันเร่ิมใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยสัญญา
ดังกลาวไดกําหนดอัตราคาบริการข้ันตํ่า ซ่ึงบริษัทรวมจะไดรับจากบริษัทฯเปนรายเดือน 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯไดคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงิน
เบิกเกินบัญชีจํานวนเงิน 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

10.  สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ยา และเวชภัณฑ 220,086,093 198,418,251 62,412,093 55,318,841 
นํ้ายาตรวจวิเคราะห 1,296,787 24,151,864 - - 

พัสดุและอื่น ๆ 33,856,548 2,692,314 - - 

รวม 255,239,428 225,262,429 62,412,093 55,318,841 
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละของการ

ถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผลรับระหวางป 

   2552 2551 2552 2551 2552 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 91.42 88.66 602,235 582,820 77,949 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล  105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.21 97.09 708,086 706,271 217,614 - 
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) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละของการ

ถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผลรับระหวางป 

   2552 2551 2552 2551 2552 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 ลานเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 338,323 338,323 - - 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd โรงพยาบาล 26,000 ลานเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลานเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด การลงทุน 35 ลานบาท 100.00 100.00 35,000 35,000 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด  
   (เดิมชื่อ “บริษทั โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด”) 

โรงพยาบาล 260 ลานบาท 100.00 100.00 260,000 160,000 - - 

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 บริการดานเทคโนโลยี

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด 
   (เดิมชื่อ “บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหมการแพทย จํากัด”) 

โรงพยาบาล      70 ลานบาท 100.00 - 70,000 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     7,787,327 7,488,821 574,203 38,883 
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กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศรีราชา จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) จากผูถือหุนเดิมจํานวน
รวม 1.45 ลานหุน รวมเปนเงิน 94.29 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว
เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 95.76 

ในป 2552 บริษัทยอยไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด จากบริษัทยอยอีกแหง
หนึ่งและผูถือหุนรายยอยอ่ืนจํานวนรวม 0.05 ลานหุน รวมเปนเงิน 1.32 ลานบาท ทําใหบริษัทยอยมี
อัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 67.52 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด จากผูถือหุน
เดิมจํานวนรวม 0.06 ลานหุน รวมเปนเงิน 0.46 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนใน
บริษัทดังกลาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 98.75 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด จากบริษัทยอย
แหงหนึ่งและผูถือหุนรายยอยอ่ืนจํานวนรวม 1.62 ลานหุน รวมเปนเงิน 19.42 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ 
มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 91.42 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด  

 ในป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด จากผูถือหุน
เดิมจํานวนรวม 0.03 ลานหุน รวมเปนเงิน 1.82 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนใน
บริษัทดังกลาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 97.21 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท วัฒนเวช จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 0.01 
ลานหุน รวมเปนเงิน 0.28 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มข้ึน
เปนรอยละ 99.67 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด  

ในป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด จากผูถือหุน
เดิมจํานวนรวม 0.36 ลานหุน รวมเปนเงิน 12.24 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนใน
บริษัทดังกลาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 89.16 
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บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด 

ในป 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 ของบริษัทยอย เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2552 ไดมีมติ
พิเศษใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160 ลานบาท เปน 260 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัทฯไดชําระคาหุนสําหรับการเพ่ิมทุนท้ังหมด และยังคง
มีอัตราสวนถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100 นอกจากนี้ท่ีประชุมยังมีมติพิเศษใหเปล่ียนช่ือบริษัท
จากเดิมช่ือ “บริษัท โกลบอล เมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด” เปน “บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด” 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด 

 ในป 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 11/2552 ของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 
ไดมีมติใหบริษัทฯ ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหมการแพทย จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจ
โรงพยาบาล โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 100  

 ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2552 ของบริษัทยอย เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2552 ไดมีมติ
พิเศษใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 แสนบาท เปน 70 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
6,990,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัทฯไดชําระคาหุนสําหรับการเพ่ิมทุนท้ังหมด และยังคงมี
อัตราสวนถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100 นอกจากนี้ท่ีประชุมยังมีมติพิเศษใหเปล่ียนช่ือบริษัท
เปน “บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด” 

 กําไรระหวางกันจากการจําหนายเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทยอยขายเงินลงทุนใหกับบริษัท
ยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละของการ

ถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 
   2552 2551 2552 2551 2552 2551 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา 21.4 ลานบาท 49.00 49.00 110,897 96,862 52,500 52,500 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 

 โทรทัศนและวิทย ุ
5 ลานบาท 30.00 30.00 1,069 1,070 1,500 1,500 

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,208 884 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 950 647 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,602 882 88 88 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 39,902 33,789 50,859 50,859 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 38.24 1,770,745 1,652,751 1,459,800 1,459,800 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ     1,926,373 1,786,885 1,564,949 1,564,949 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริหารการจัดการ 5 ลานบาท 26.00 26.00 5,387 2,284   
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจัดการ 0.15 ลาน เหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรหม 
30.00 30.00 393 

 
393 

 
  

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย     5,780 2,677   
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม    1,932,153 1,789,562   
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  (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลรับระหวางป 

 2552 2551 2552 2551 
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 17,973 17,501 3,938 7,875 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด (1) (381) - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 362 329 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 330 347 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  757 798 - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 6,113 (3,998) - - 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  173,055 164,001 55,061 55,061 
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 3,103 1,255 - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

รวม 201,692 179,852 58,999 62,936 

12.2 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 (หนวย: พันบาท) 
ช่ือบริษัท มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2551 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  2,441,042 2,385,980 

รวม 2,441,042 2,385,980 
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12.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 

     (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระ สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวม กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ           
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 21 ลานบาท 21 ลานบาท 304.9 264.6 59.2 69.7 317.8 304.4 36.7 33.8 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด 5 ลานบาท 5 ลานบาท 3.6 3.6 - - - 3.7 - 0.7 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 20 ลานเรียล 20 ลานเรียล 73.5 76.9 71.0 75.1 0.7 0.8 0.7 0.7 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 20 ลานเรียล 20 ลานเรียล 66.9 70.1 65.0 68.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  20 ลานเรียล 20 ลานเรียล 153.7 160.9 150.4 159.1 1.5 1.6 1.5 1.6 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 100 ลานบาท 100 ลานบาท 274.9 259.3 193.4 190.4 67.7 56.8 13.2 (10.0) 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  120 ลานบาท 120 ลานบาท 4,209.8 3,954.1 1,863.2 1,991.3 2,460.4 2,646.4 452.5 439.5 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย           
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

5 ลานบาท 5 ลานบาท 80.8 48.2 60.0 39.4 238.7 242.4 11.9 4.8 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services 
LLC. 

0.15 ลานเหรียญ
สหรัฐอาหรับดี

แรหม 

0.15 ลานเหรียญ
สหรัฐอาหรับดี

แรหม 

- - - 
 

- 
 

- - - - 

การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสวนแบงกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 จํานวนประมาณ 173 ลานบาท (2551: 181 ลานบาท) คํานวณขึ้นจากงบการเงินซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น โดยสวน
แบงกําไรจํานวนประมาณ 173 ลานบาท (2551: 164 ลานบาท) หรือรอยละ 86 (2551: รอยละ 91) ของสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมทั้งหมดเปนสวนแบงกําไรจาก
บริษัทรวมแหงหนึ่งซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



 

 40

13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 

ทุนชําระ
แลว   

(ลานบาท) 

อัตรารอย
ละของการ
ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    2552 2551 
เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด     
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 

 
  (222) (792) 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ 
ของตลาด - สุทธิ 

 
  2,106 1,536 

      
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน 1,200 1.20 36,000 36,000 
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     36,000 36,000 
      
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน      
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล 300 10.00 31,650 31,650 
บริษัท เอกซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอกซเรย 
100 4.09 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 1.06 531 531 
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: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน    (12,587) (12,587) 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    1,101,083 932,524 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 

ทุนชําระ
แลว   

(ลานบาท) 

อัตรารอย
ละของการ
ถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    2552 2551 
เงินลงทุนในตราสารหนี้      
ต๋ัวแลกเงิน    500,000 - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี    500,000 - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ   1,639,189 970,060 
      
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยา

สมุนไพร 80 0.60 290 290 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน     290 290 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – สุทธิในงบการเงินรวม   1,639,479 970,350 

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

 ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทฯ ไดลงทุนในตั๋วแลกเงิน ซ่ึงออกโดยสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เปน
จํานวนเงิน 500 ลานบาท ต๋ัวแลกเงินดังกลาวมีอายุ 18 เดือน และ อัตราดอกเบ้ีย 2.15% ตอป 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซึ่ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือ และ
อุปกรณ
การแพทย 

เครื่องตกแตง 
และอุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวาง
กอสรางและ 
เครื่องมือและ
อุปกรณระหวาง

ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม        
31 ธันวาคม 2551 3,980,345,486 15,455,069,024 6,833,378,866 3,713,774,332 403,519,770 627,336,267 31,013,423,745 
ตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 815,872,500 - - - - - 815,872,500 
ซื้อเพิ่ม 117,238,139 26,166,966 375,027,260 115,471,379 10,328,119 690,280,438 1,334,512,301 
โอนเขา /(โอนออก) - 472,503,308 28,676,492 164,810,821 (2,457,420) (671,663,297) (8,130,096) 
จําหนาย - (11,708,425) (79,611,696) (86,032,211) (23,418,982) - (200,771,314) 
ผลตางจากการแปลงคา
งบการเงิน 

- (17,588,728) (7,440,478) - (248,661) - (25,277,867) 

31 ธันวาคม 2552 4,913,456,125 15,924,442,145 7,150,030,444 3,908,024,321 387,722,826 645,953,408 32,929,629,269 

คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2551 16,548,882 5,191,273,806 3,521,953,066 2,715,282,371 285,463,997 - 11,730,522,122 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 466,354 1,052,079,354 750,871,328 372,118,380 49,211,220 - 2,224,746,636 
จําหนาย - (3,443,657) (65,144,000) (66,361,979) (18,846,584) - (153,796,220) 
ผลตางจากการแปลงคา
งบการเงิน 

- (1,750,359) (2,980,630) - (94,757) - (4,825,746) 

31 ธันวาคม 2552 17,015,236 6,238,159,144 4,204,699,764 3,021,038,772 315,733,876 - 13,796,646,792 

คาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย        

31 ธันวาคม 2551 2,954,554 - - - - - 2,954,554 

31 ธันวาคม 2552 2,954,554 - - - - - 2,954,554 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2551 3,960,842,050 10,263,795,218 3,311,425,800 998,491,961 118,055,773 627,336,267 19,279,947,069 

31 ธันวาคม 2552 4,893,486,335 9,686,283,001 2,945,330,680 886,985,549 71,988,950 645,953,408 19,130,027,923 

คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
   2551       2,123,545,321 

   2552       2,224,746,636 
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 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซึ่ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือ และ
อุปกรณ
การแพทย 

เครื่องตกแตง 
และอุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวาง
กอสรางและ 
เครื่องมือและ
อุปกรณระหวาง

ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม        
31 ธันวาคม 2551 836,787,500 4,199,908,946 2,361,861,673 1,168,579,579 149,319,419 81,328,241 8,797,785,358 
ซื้อเพิ่ม - 14,990,899 93,606,048 9,045,244 2,119,631 68,604,190 188,366,012 
โอนเขา /(โอนออก) - 73,119,979 1,040,580 28,550,428 - (108,955,529) (6,244,542) 
จําหนาย - - (126,025,104) (135,569) (11,023,072) - (137,183,745) 

31 ธันวาคม 2552 836,787,500 4,288,019,824 2,330,483,197 1,206,039,682 140,415,978 40,976,902 8,842,723,083 

คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2551  - 1,025,192,779 1,118,786,089 887,593,178 124,037,176 - 3,155,609,222 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 312,756,682 289,800,402 112,390,262 13,614,719 - 728,562,065 
จําหนาย - - (79,230,335) (127,561) (9,020,081) - (88,377,977) 

31 ธันวาคม 2552 - 1,337,949,461 1,329,356,156 999,855,879 128,631,814 - 3,795,793,310 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2551 836,787,500 3,174,716,167 1,243,075,584 280,986,401 25,282,243 81,328,241 5,642,176,136 

31 ธันวาคม 2552 836,787,500 2,950,070,363 1,001,127,041 206,183,803 11,784,164 40,976,902 5,046,929,773 

คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
   2551       703,482,601 

   2552       728,562,065 

ในป 2551 บริษัทฯไดบันทึกผลการประเมินราคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งจากการประเมินราคาท่ีดิน
ของบริษัทประเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรม
ของท่ีดินท่ีประเมินมีราคา 59.3 ลานบาท ซ่ึงสูงกวาราคาประเมินเดิมจํานวน 19.0 ลานบาท ซ่ึงไดถูก
รวมไวในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม และบันทึก
สวนขาดทุนของราคาประเมินและราคาทุนเดิมของท่ีดินเปนผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไร
ขาดทุนรวมสําหรับป 2551 จํานวน 0.6 ลานบาทนอกจากน้ี บริษัทฯไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตี
ราคาท่ีดินของบริษัทรวมแหงหนึ่งในบัญชี "สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน" ภายใตสวนของผูถือหุน
ในงบดุลรวมจํานวน 31.30 ลานบาท 
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ในป 2552 บริษัทฯไดบันทึกผลการประเมินราคาของบริษัทยอยสามแหงจากการประเมินราคาที่ดิน
ของผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของ
ท่ีดินท่ีประเมินใหมมีราคารวม 2,737.82 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากราคาตามบัญชีจํานวน 815.87 ลาน
บาท โดยบริษัทฯ บันทึกสวนท่ีเพิ่มข้ึนนี้ไวในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” และ “สวนของ
ผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย” ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม จํานวน 773.95 ลานบาท และ 
41.92 ลานบาท ตามลําดับ 

 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถ
นําไปจายเงินปนผลได 

  หากบริษทัฯและบริษัทยอยแสดงมูลคาของท่ีดินดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ตามวิธีราคาทุนจะเปนดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี (ตามวธีิราคาทุน)   
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 2,119,570,976 252,054,285 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2,002,894,334 252,054,285 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือแพทย อุปกรณ และ
ยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 304.92 
ลานบาท และเฉพาะกิจการ 4.33 ลานบาท (2551: 394.22 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 53.82 ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือแพทย อุปกรณและ
ยานพาหนะจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวนเงินประมาณ 4,432.40 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 1,115.65 ลานบาท (2551: 3,765.73 ลาน
บาท และเฉพาะกิจการ 813.47 ลานบาท)  

15. ท่ีดินท่ียังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน 

 ท่ีดินท่ียังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

(หนวย: บาท) 

 
งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 
ท่ีดินตามราคาทุนเดิม 329,385,815 329,385,815 
สวนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม 143,747,985 143,747,985 
คาเผ่ือการดอยคา (719,600) (719,600) 

รวม 472,414,200 472,414,200 
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 ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีบันทึกไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนท่ีดินท่ียังไมไดใชเพื่อการ
ดําเนินงานมีจํานวนประมาณ 29 ลานบาท (2551: 29 ลานบาท) 

16. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงเปนซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ราคาทุน 393,737,312 326,293,850 141,559,747 132,229,955 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (222,574,766) (188,282,753) (61,837,202) (51,390,315) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธ ิ 171,162,546 138,011,097 79,722,545 80,839,640 

     

คาตัดจําหนายสําหรับป 34,302,970 28,860,424 10,446,887 8,584,933 

17. สิทธิการเชา 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ราคาทุน 670,752,981 685,295,138 80,049,598 80,049,598 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (123,017,731) (105,592,995) (16,831,286) (12,616,300) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธ ิ 547,735,250 579,702,143 63,218,312 67,433,298 

     
คาตัดจําหนายสําหรับป 17,616,959 17,474,603 4,214,986 4,270,952 

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศเปน
จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 543 ลานบาท (2551: 548 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 290 ลานบาท 
(2551: 260 ลานบาท) โดยจายดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีข้ันตํ่าของธนาคาร 

 ในป 2551 บริษัทฯไดกูยืมเงิน โดยการออกจําหนายต๋ัวแลกเงินแกสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 
500 ลานบาท ในราคา 489.91 ลานบาท โดยมีดอกเบ้ียรอตัดบัญชีจํานวน 10.09 ลานบาท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 บริษัทฯมียอดตั๋วแลกเงินสุทธิ 491.62 ลานบาท บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูดังกลาวแลว
ในเดือนมิถุนายน 2552 
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19. เงินกูยืมระยะยาว 

 (หนวย: บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เงินกูยืมระยะยาว 2,970,226,079 3,376,645,480  2,807,700,000 3,172,380,550 

หัก:สวนที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (361,887,773) (369,625,715) (343,800,000) (343,800,000) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 2,608,338,306 3,007,019,765 2,463,900,000 2,828,580,550 

 บริษัทฯ 

ก)  ในป 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูจํานวนรวม 5,000 ลานบาท ตามที่กลาวในหมายเหตุ 30 และ
บริษัทฯและบริษัทยอยไดใชเงินรับจากการออกหุนกูดังกลาวเพื่อจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน และไดไถถอนการจํานองและจํานําสินทรัพยเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินท้ังหมดแลว นอกจากนี้ บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหง
หนึ่งในวงเงิน 3,438 ลานบาท มีกําหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอยละ 2 ตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระ
ดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา เงินกูยืมดังกลาวระบุเง่ือนไขให
บริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนําทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยไปคํ้าประกันใดๆ 
และระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม และบริษัท
ฯไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 32.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปน
จํานวน 2,807.7 ลานบาท (2551: 3,151.5 ลานบาท) 

ข)  ในเดือนกันยายน 2551 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 
25 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา LIBOR บวกรอยละ 2 ตอป 
โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตนเปนไตรมาสตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม  2551 บริษัทฯได เ บิกเ งินกูยืมจากวงเงินนี้แลวเปนจํานวน  0.6 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 20.9 ลานบาท ในป 2552 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวแลว
ท้ังจํานวน  
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ค)  ในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 
1,500 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอยละ 
2.0 ตอปสําหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (FDR) 
บวกรอยละ 3.5 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สัญญา และมีกําหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภายใน 1 ป นับจากวันทําสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 บริษัทฯยังไมไดเบิกเงินกูยืมจากวงเงินดังกลาว  

ง)  ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 
3,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอยละ 
2.0 ตอปสําหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (FDR) 
บวกรอยละ 3.5 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สัญญาและมีกําหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภายใน 1 ปนับจากวันทําสัญญา  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 บริษัทฯยังไมไดเบิกเงินกูยืมจากวงเงินดังกลาว  
บริษัทยอย 

ก) ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทํา
สัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 20 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ีย
ในอัตรารอยละ 4 ตอป  โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาวจํานวน 
18.89 ลานบาท (2551: 20.00 ลานบาท) 

ข) ในเดือนพฤษภาคม 2550 Angkor Pisith Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับ
สถาบันการเงินแหงหนึ่งในตางประเทศในวงเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐ เงินกูยืมดังกลาวคิด
ดอกเบ้ียในอัตรารอยละ LIBOR บวกอัตราคงท่ีตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตนเปน
รายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา เงินกูยืมนี้คํ้าประกันโดยบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาว จํานวน 3.98 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือเทียบเทา 132.67 ลานบาท (2551: 4.00 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 139.77 
ลานบาท) 

ค)  ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาเงิน
กูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งโดยมีวงเงินกูยืมจํานวน 41.64 ลานบาท เงินกูยืม
นี้มีกําหนดระยะเวลาคืนเงินตนและมีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมตามท่ีระบุไว
ในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาวจํานวน 10.96 
ลานบาท (2551: 24.88 ลานบาท) 
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ง)  เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ไดทํา
สัญญากูยืมเงินจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งจํานวนเงิน 28 ลานบาท เงินกูยืมนี้มีกําหนด
ระยะเวลาคืนเงินตนและมีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมตามท่ีระบุไวในสัญญา  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไมมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาว (2551: 19.61 ลาน
บาท)  

  สัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยไดระบุขอปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯและ
บริษัทยอยตองปฏิบัติตาม  

20. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 188,321 281,423 2,773 13,914 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (14,231) (30,704) (161) (1,090) 

รวม 174,090 250,719 2,612 12,824 
หัก: สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป (79,819) (108,255) (1,247) (11,450) 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 94,271 142,464 1,365 1,374 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญา 
เชาการเงินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
การเงิน  88.5 99.8 188.3 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (8.7) (5.5) (14.2) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 79.8 94.3 174.1 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ระยะยาว 1.3 1.5 2.8 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาระยะยาวรอการตัดบัญชี                        (0.1) (0.1) (0.2) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาระยะยาว 1.2 1.4 2.6 

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญาเพ่ือจัดหา
เคร่ืองมือทางการแพทย อุปกรณ และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคา
เชาเปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด และเม่ือครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิ
ขอซ้ือสินทรัพยดังกลาวไดในราคาท่ีกําหนดในสัญญา  

21. 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  

22. สํารองตามกฎหมาย 

 เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 
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23. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดแก 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 4,957.2 4,724.9 1,423.6 1,433.4 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,276.7 2,169.9 743.2 716.3 
คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 370.1 452.2 171.2 210.9 
คาเชาจาย 295.9 298.3 41.6 88.3 

 นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาธรรมเนียมแพทย คายาและเวชภัณฑ และอ่ืน ๆ 

24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอย
จายสมทบใหในอัตราท่ีตกลงรวมกันโดยเปนอัตรารอยละของเงินเดือนปจจุบัน กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพบริหารโดยสถาบันการเงินหลายแหง และจะจายใหพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบ
ของกองทุน 

 ในป 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงิน 82.10 ลานบาท (2551: 
68.38 ลานบาท) และเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 22.18 ลานบาท (2551: 19.46 ลานบาท) 

25. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

บริษัทฯไมมีความจําเปนท่ีจะตองแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับป 2552 และ 2551 จากการออกหุน
กูแปลงสภาพ (ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 29) เนื่องจากการคํานวณกําไรตอหุนโดยสมมติวามีการ
แปลงสภาพหุนกูท้ังหมดเปนหุนสามัญแสดงกําไรตอหุนท่ีไมปรับลดลง 
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26. 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 

  บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯ
ตองยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ เม่ือหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคารขางตน
เรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมี
กําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชาเปนรายป โดย 5 ป
แรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป และสําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตรา
คาเชาปละ 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 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด          
คาเชาสวนท่ีเหลือจายชําระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกัน
ในการใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 
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 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับสมาคมแหงหนึ่งซ่ึงเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสราง
โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมต้ังแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได  

27. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

27.1 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป 
มากกวา  

5 ป ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป 
มากกวา  

5 ป 

ภาระผูกพันตามสัญญา       
-  สัญญาเชาอาคารและที่ดิน           

(รวมสัญญาเชาระยะยาวใน
หมายเหตุ 26) 83 178 420 24 33 105 

-  สัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน
และบริการอ่ืน 167 110 - 63 14 - 

-  สัญญาเพ่ือจัดหาและซอมบํารุง
เครื่องมือทางการแพทย 176 45 - 117 16 - 

-  สัญญาคากอสรางและตกแตง
อาคาร 44 - - 5 - - 

รวม 470 333 420 209 63 105 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น   
-  จากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 14 1 

-  จากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพ่ือการใชไฟฟาและอื่นๆ 64 14 

รวม 78 15 
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27.2 คดีฟองรอง 

 บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งซ่ึงเคยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการ
กอสรางอาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท และไดต้ังสํารองเผ่ือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเต็ม
จํานวนไวแลว ตอมาในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทยอยดังกลาวไดตกลงประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้
ผานทางกระบวนการลมละลายของเจาหนี้ดังกลาว โดยไดชําระหนี้เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 14 ลานบาทและ
กลับรายการสํารองเผ่ือความเสียหายสวนท่ีเหลือ 

28. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลและ
บริการที่เกี่ยวของ โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และ
สินทรัพยโดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทาง
ภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

29. ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ 

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/
ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือผูลงทุนสถาบันในประเทศ 
เปนเงินสกุลตางประเทศ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท ระยะเวลาไมเกิน 5 ป 
นับแตวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ ท้ังนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายมีอํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเง่ือนไขท่ีเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพคร้ังนี้ โดยเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯจะนําไปใชเพื่อชําระคืนหนี้
เงินกูยืมใหกับเจาหนี้ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและเพื่อรองรับเสริมสรางและขยาย
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจด
ทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 2,372,308 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวน
เงิน 2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,183,410,108 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 
จํานวน 1,181,037,800 บาท    
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นอกจากนี้ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 131,226,422 บาท แบงออก 
เปนหุนสามัญจํานวน 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  

 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 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 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 124 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจํานวน 
4,731,840,000 บาท (ณ อัตราแลกเปล่ียนคงท่ีท่ี 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกู
แปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลง
สภาพนี้มีกําหนดไถถอนในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาว
กอนวันครบกําหนดไถถอนบริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของ
มูลคาตอหนวยเทียบเทาเงินบาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
ของบริษัทฯในราคา 36.30 บาทตอหุน ซ่ึงราคานี้อาจมีการเปล่ียนแปลงแกไขไดภายใตเง่ือนไขของ
หุนกูท่ีกําหนดไว หุนกูแปลงสภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเง่ือนไข
การไถถอนภายใตเง่ือนไขของหุนกู 

หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม 
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน” กําหนดใหกิจการท่ีออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหน้ีสินแยกจากสวนท่ี
เปนสวนของเจาของเพ่ือแสดงรายการในงบดุล ดังนั้น ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ ได
แยกองคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบของ
หนี้สินนั้นไดคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบ้ียท่ีตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปนอยูขณะน้ัน ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวางราคา
ตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนท่ีเปนองคประกอบของหนี้สิน 

 หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนหนี้สินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนทุนซ่ึงกําหนดข้ึน ณ วันท่ีออก
หุนกูจะไมมีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปหากไมมีการแปลงสภาพหุนกูกอนวันครบ
กําหนด 

 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษคร้ังท่ี 1/2551 ไดอนุมัติการ
ซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพดังกลาว จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพ
รวมท้ังส้ิน 36,170 หนวย (2551: 34,170 หนวย) ซ่ึงมีจํานวนเงินตนประมาณ 36 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2551: ประมาณ 30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) ทําใหเกิดผลกําไรสุทธิจากการซ้ือคืน
ดังกลาวจํานวนท้ังส้ิน 32.0 ลานบาท ซ่ึงเปนกําไรจากการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพในป 2552 จํานวน 
2.4 ลานบาท กําไรจากการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพนี้ไดรวมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนและคาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของแลว และทําใหมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มข้ึนจากการซ้ือคืนหุนกูจํานวนรวม 14.6 
ลานบาท 

 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2552 ผูถือหุนกูแปลงสภาพไดใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนกําหนด
ตามขอกําหนดในหนังสือช้ีชวนเปนจํานวน 28,950 หนวย คิดเปนเงินมูลคา 1,188.9 ลานบาท ทําให
เกิดผลขาดทุนสุทธิจากการไถถอนดังกลาวจํานวนท้ังส้ิน 7.8 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 31 ธันวาคม 2552ไดมีการแปลงสภาพหุนกูจํานวน 31,830 หนวย เปนหุนสามัญ
จํานวน 33,460,945 หุน ในราคาหุนสามัญหุนละ 36.30 บาทตอหุน ทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
บริษัทฯมีทุนออกจําหนายจํานวนท้ังส้ิน 1,214,498,745 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และทําใหมีสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญเพิ่มข้ึนจากการแปลงสภาพหุนกูดังกลาวจํานวนรวม 1,204.5 ลานบาท  
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รายการเปล่ียนแปลงของหุนกูแปลงสภาพและสวนเกินมูลคาหุนสามัญท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 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 
ซ้ือคืนหุนกูระหวางป (2,000) 0.8 
ไถถอนหุนกูระหวางป (28,950) 11.7 

หุนกูแปลงสภาพคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 27,050 1,230.8 

30. หุนกู 

 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและ
ไมมีสวนลด จํานวนรวม 5,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 5,000 
ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 3 ป มูลคารวม 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.11 
ตอป และ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.84 ตอป โดยมีกําหนด
ชําระดอกเบ้ียทุกคร่ึงป 

 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  
จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดซ้ือคืนหุนกูดังกลาวนี้จํานวน 30,000 หนวย เปนจํานวนเงิน 
30 ลานบาท 

 หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจายปนผล 
การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 
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31.  ภาษีเงินไดนิติบุคคล    
  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 586.2 91.7 
หัก: โอนกลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย    

ซ่ึงต้ังไวสูงไปในป 2551 (39.3) (39.3) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสุทธิ 546.9 52.4 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
32 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย สินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินตามท่ีระบุในหมายเหตุ 4.16 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย และอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศในตลาด และมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือจากการท่ีคูสัญญาจะไมปฏิบัติตาม
สัญญา บริษัทยอยไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงิน สวนบริษัทฯใชตราสารอนุพันธทางการเงินใน
การบริหารความเส่ียงดังกลาว เม่ือพิจารณาวาเหมาะสม บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายประกอบ
ธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อการคาหรือการเก็งกําไร 

32.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ัน เงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกู อยางไรก็ตาม 
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบันและบริษัทฯจะพิจารณาเขาทําสัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมเพื่อบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียดังกลาวตามความเหมาะสม 

รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกูแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 19, 29 และ 30 ตามลําดับ 
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สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap contract) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาท่ีชวยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของ
อัตราดอกเบ้ีย  

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 
มีกําหนดระยะเวลา 5 ป โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําบวก    
รอยละ 2 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.5 ตอป ของยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาว 

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ีในงบดุล มีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ีย (หนี้สิน) (99.9) (193.8) (99.9) (193.8) 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใชอัตราท่ีกําหนดโดยสถาบันการเงิน
เสมือนวาไดยกเลิกสัญญานั้น ณ วันท่ีในงบดุล 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย ไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตรา   

 

ภายใน  
1 ป 1-5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้น
ลงตาม     
ราคา
ตลาด 

ไมมี       
อัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน    
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 797 - - 1,081 8 1,886 
- เงินลงทุนช่ัวคราว 1,202 - - - - 1,202 
- ลูกหน้ีการคา - - - - 1,551 1,551 
- เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 16 - - - - 16 

- เงินลงทุน - 500 - - 3,072 3,572 

 2,015 500 - 1,081 4,631 8,227 

หน้ีสินทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน - - - 33 - 33 

- เจาหน้ีการคา - - - - 1,041 1,041 
- เงินกูยืมระยะยาว 14 13 2 2,941 - 2,970 
- หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 80 94 - - - 174 
- หุนกูแปลงสภาพ - 1,118 - - - 1,118 

- หุนกู - 6,962 998 - - 7,960 

 94 8,187 1,000 2,974 1,041 13,296 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตรา   

 

ภายใน  
1 ป 1-5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้น
ลงตาม     
ราคา
ตลาด 

ไมมี       
อัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 700 - - 430 2 1,132 
- เงินลงทุนช่ัวคราว 1,200 - - - - 1,200 
- ลูกหน้ีการคา - - - - 537 537 
- เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 209 - - - - 209 
- เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 887 1,758 142 - - 2,787 

- เงินลงทุน - 500 - - 10,491 10,991 

 2,996 2,258 142 430 11,030 16,856 

หน้ีสินทางการเงิน      
- เจาหน้ีการคา - - - - 375 375 
- เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 623 - - - - 623 
- เงินกูยืมระยะยาว - - - 2,808 - 2,808 
- หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1 2 - - - 3 
- หุนกูแปลงสภาพ - 1,118 - - - 1,118 

- หุนกู - 6,962 998 - - 7,960 

 624 8,082 998 2,808 375 12,887 

32.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ืออุปกรณ
การแพทยเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึง
สวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  
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   สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

สกุลเงิน จํานวนท่ีซ้ือ 
อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา

ของจํานวนท่ีซ้ือ 
มูลคายุติธรรมของอัตรา

แลกเปล่ียน 
 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.88 33.5410 - 33.6270 33.3794 - 33.4669 

32.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม ต๋ัวแลกเงิน
และลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการพิจารณากําหนดวงเงินสินเช่ือท่ีจะใหกับลูกคา
หรือคูสัญญา และวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาหรือคูสัญญาอยางสมํ่าเสมอ บริษัทฯและบริษัท
ยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือดังกลาว   

 การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ี
หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการ
ใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ เงินใหกูยืม และลูกหนี้อ่ืน ท่ีแสดงอยูในงบดุล 

32.5 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบ้ียปรับ
ข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัท
ยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ี
แสดงในงบดุล 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ี
เหมาะสม  

33.  การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯคือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถใน
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.1 : 1.0 (2551: 1.2 :1.0 ) 
และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 1.6 : 1.0 (2551: 1.5 : 1.0 ) 
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34. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

   ตามที่ระบุในหมายเหตุ 4.6 เร่ืองการเปล่ียนแปลงอายุการใหประโยชนของอาคาร การเปล่ียนแปลง
ประมาณการดังกลาว ทําใหคาเส่ือมราคาของอาคารดังกลาวลดลง ซ่ึงมีผลใหงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มข้ึนเปนจํานวนประมาณ 37.6 
ลานบาท และ 9.2 ลานบาทตามลําดับ กําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มข้ึนดวยจํานวนเทากันหรือคิดเปน 0.03 บาทตอหุน และ 0.01 บาทตอหุน 
ตามลําดับ 

 อยางไรก็ตาม ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงใชประมาณการอายุ
การใชงานเดิม 

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2551 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การจัดประเภท
รายการใหม ตามท่ีเคยรายงานไว 

การจัดประเภท
รายการใหม ตามที่เคยรายงานไว 

งบดุล     
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

- สิทธิการเชา - สุทธ ิ 579,702,143 544,540,488 - - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

- อื่น ๆ - สุทธิ 73,579,332 108,740,987 - - 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่ไม
เก่ียวของกัน 428,607,137 - 154,551,711 - 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 317,954,851 823,004,136 127,489,068 282,040,779 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 100,521,261 24,079,113 - - 
งบกําไรขาดทุน     
ตนทุนคารักษาพยาบาล
และตนทุนขาย 12,048,162,509 11,878,233,237 3,884,345,309 3,817,094,021 

คาใชจายในการบริหาร 4,509,948,343 4,732,138,223 1,824,955,040 1,943,544,247 
คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย 2,169,880,348 2,168,957,659 - - 

คาตอบแทนผูบริหาร 51,337,919 - 51,337,919 - 
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36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 
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