
 

 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 



 
 

 
 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัของแตละปของบริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 และ 2552 ของบริษัทรวมในประเทศแหงหนึ่งซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมนี้ ซ่ึงในป 2553 บริษัทฯมี
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมนี้เปนจํานวนเงินประมาณ 273.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.50 (2552: 
173.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.70) ของกําไรสุทธิรวม งบการเงนิของบริษัทรวมดังกลาวตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอ่ืน โดยขาพเจาไดรับรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีนั้นแลว ดงันั้นการรายงานของ
ขาพเจาในสวนที่เกีย่วของกบัจํานวนเงินและรายการตาง ๆ ของบริษัทรวมซึ่งรวมอยูในงบการเงนิรวมนี้จึง
ถือตามรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชทีี่กิจการใชและประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทาํขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 
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ขาพเจาเหน็วา จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน งบการเงินขางตนนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันของแตละปของบริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

ณรงค พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ 2554  
  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 2,489,455,028    1,886,441,519    1,082,258,711    1,132,426,487    

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน 6 1,739,553,849    1,201,828,280    1,739,542,882    1,200,008,819    

ลูกหนี้การคา 8

กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 2,233,432           1,057,764           9,283,131           6,933,989           

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 1,890,623,926    1,550,407,331    505,789,245       530,507,110       

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,892,857,358    1,551,465,095    515,072,376       537,441,099       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 9 -                          -                          103,131,775       209,491,930       

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 18,926,792         22,282,754         37,538,293         43,080,775         

สินคาคงเหลือ 10 398,304,761       255,239,428       57,832,701         62,412,093         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 230,691,253       165,901,617       94,688,163         59,687,343         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 6,769,789,041    5,083,158,693    3,630,064,901    3,244,548,546    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 6,7 61,659,484         15,972,003         -                          -                          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                          -                          8,678,064,290    7,787,327,240    

เงินลงทุนในบริษัทรวม 12 2,271,388,344    1,932,153,307    1,666,020,682    1,564,949,322    

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 13 1,640,078,691    1,639,479,166    1,639,788,771    1,639,189,246    

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 9 -                          -                          1,321,013,908    2,786,758,398    

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 14 18,858,095,794  19,130,027,923  5,152,116,946    5,046,929,773    

ที่ดินและอาคารที่ยังไมไดใชเพ่ือการดําเนินงาน 15 511,202,630       472,414,200       510,876,287       472,414,200       

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 16 201,420,094       171,162,546       75,096,402         79,722,545         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

คาความนิยม 1,299,169,249    1,296,206,907    -                          -                          

สิทธิการเชา - สุทธิ 9, 17 509,063,654       547,735,250       59,003,325         63,218,312         

อื่นๆ 9 75,157,462         70,399,504         18,555,109         11,920,868         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 25,427,235,402  25,275,550,806  19,120,535,720  19,452,429,904  
รวมสินทรัพย 32,197,024,443  30,358,709,499  22,750,600,621  22,696,978,450  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 9 -                          -                          639,601,233       622,886,008       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 38,406,219         33,257,561         -                          -                          

เจาหนี้การคา

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 77,012,946         57,896,410         110,996,489       88,794,752         

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,237,151,547    982,306,503       301,683,811       285,716,409       

รวมเจาหนี้การคา 1,314,164,493    1,040,202,913    412,680,300       374,511,161       

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 355,264,851       361,887,773       343,800,000       343,800,000       

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 20 76,619,464         79,818,848         631,187              1,246,892           

สวนของหุนกูแปลงสภาพ-องคประกอบที่เปนหนี้สิน

  ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 29 2,141,480           -                          2,141,480           -                          

สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 30 2,999,445,421    -                          2,999,445,421    -                          

เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงาน 95,167,750         82,693,032         68,178,377         9,837,062           

เจาหนี้อื่น

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 5,097,817           14,449,337         24,868,074         18,388,303         

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 452,018,694       284,682,597       144,201,977       64,941,432         

รวมเจาหนี้อื่น 457,116,511       299,131,934       169,070,051       83,329,735         

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 353,919,391       236,346,148       13,080,104         24,349,374         

เงินปนผลคางจาย 21 989,912,836       -                          989,912,836       -                          

คาใชจายคางจาย 1,098,054,847    1,066,853,906    437,771,241       431,028,223       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 447,329,053       294,613,754       132,520,559       95,695,305         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,227,542,316    3,494,805,869    6,208,832,789    1,986,683,760    

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 2,240,647,470    2,608,338,306    2,120,100,000    2,463,900,000    

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 74,528,018         94,271,358         81,668                1,365,469           

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนหนี้สิน 29 -                          1,118,424,555    -                          1,118,424,555    

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 30 4,963,726,969    7,959,772,841    4,963,726,969    7,959,772,841    

รายไดรอตัดบัญชี 146,112,262       184,350,029       146,112,262       184,350,029       

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 9 261,562,874       151,624,226       93,770,731         73,433,342         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,686,577,593    12,116,781,315  7,323,791,630    11,801,246,236  

รวมหนี้สิน 15,914,119,909  15,611,587,184  13,532,624,419  13,787,929,996  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน  

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

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 1,246,035,935 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

(2552:หุนสามัญ 1,214,498,745 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 1,246,035,935    1,214,498,745    1,246,035,935    1,214,498,745    

สวนเกินมูลคาหุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 6,988,760,633    5,855,970,240    6,925,836,705    5,793,046,312    

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

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 13 (10,644,502)        (10,687,027)        (179,008)             (221,533)             

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 14, 15 1,980,926,848    1,980,926,848    728,481,200       728,481,200       

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (168,801,173)      (44,143,583)        -                          -                          

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนทุน 29 20,187                10,920,897         20,187                10,920,897         

กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 5,161,968,125    4,706,957,515    186,554,761       1,031,096,411    

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 15,634,492,800  14,150,670,382  9,217,976,202    8,909,048,454    

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 648,411,734       596,451,933       - -

รวมสวนของผูถือหุน 16,282,904,534  14,747,122,315  9,217,976,202    8,909,048,454    
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 32,197,024,443  30,358,709,499  22,750,600,621  22,696,978,450  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
รายได 

รายไดคารักษาพยาบาล 9 23,512,628,958  21,596,974,653  7,219,714,616    6,879,286,497    

รายไดอื่น 

รายไดจากการจําหนายสินคาและอาหาร 9 221,574,213       155,156,443       37,349,309         36,848,096         

ดอกเบี้ยรับ 9 54,166,538         33,529,347         162,557,925       198,150,084       

เงินปนผลรับ 11, 12 3,065,072           554,764              791,679,745       633,727,998       

อื่น ๆ 259,779,774       187,787,501       309,196,142       295,650,168       

รวมรายไดอื่น 538,585,597       377,028,055       1,300,783,121    1,164,376,346    

รวมรายได 24,051,214,555  21,974,002,708  8,520,497,737    8,043,662,843    

คาใชจาย 

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 9 13,661,968,004  12,593,078,258  4,173,207,766    3,979,017,062    

คาใชจายในการบริหาร 9, 23 4,744,952,877    4,275,333,927    1,926,073,961    1,671,185,126    

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 14, 16, 17, 23 2,149,708,242    2,276,666,565    716,589,401       743,223,938       

คาตอบแทนผูบริหาร 50,397,643         57,497,103         50,397,643         57,497,103         

รวมคาใชจาย 20,607,026,766  19,202,575,853  6,866,268,771    6,450,923,229    

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

    คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,444,187,789    2,771,426,855    1,654,228,966    1,592,739,614    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12.1 299,746,829       201,692,230       -                          -                          

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,743,934,618    2,973,119,085    1,654,228,966    1,592,739,614    

คาใชจายทางการเงิน (584,353,865)      (641,337,330)      (574,526,395)      (617,759,291)      

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,159,580,753    2,331,781,755    1,079,702,571    974,980,323       

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 31 (779,387,008)      (546,894,044)      (84,191,711)        (52,363,603)        

กําไรสุทธิสําหรับป 2,380,193,745    1,784,887,711    995,510,860       922,616,720       

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,295,063,120    1,725,182,915    995,510,860       922,616,720       

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 85,130,625         59,704,796         
2,380,193,745    1,784,887,711    

กําไรตอหุน 25

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิ 1.88 1.42 0.82 0.76

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,218,818,908    1,214,498,745    1,218,818,908    1,214,498,745    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,159,580,753    2,331,781,755    1,079,702,571    974,980,323       

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,149,708,242    2,276,666,565    716,589,401       743,223,938       

รายการตัดบัญชีสินทรัพย 26,981,753         20,577,018         -                          4,549,126           

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 82,315,432         97,261,290         22,183,140         28,473,416         

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย 18,219,433         -                          20,000,000         -                          
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยคางรับ

   กิจการที่เกี่ยวของกัน -                          -                          -                          (9,584,895)          

รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (38,237,767)        (38,275,286)        (38,237,767)        (38,275,286)        

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (299,746,829)      (201,692,230)      -                          -                          

รับรูกําไรจากการตอรองราคาซื้อ (26,164,108)        -                          -                          -                          

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

คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนกูตัดจําหนาย 11,825,283         47,500,636         11,825,283         47,500,636         

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (4,327,802)          (134,284)             (1,290,406)          18,679,707         

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน (314,128)             -                          (314,128)             -                          

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง -                          (550)                    38,809,776         19,807,869         

รายไดดอกเบี้ยรับ (54,166,538)        (33,529,347)        (162,557,925)      (198,150,084)      

รายไดจากเงินปนผลรับ (3,065,072)          (554,764)             (791,679,745)      (633,727,998)      

คาใชจายดอกเบี้ย 584,353,865       641,337,330       574,526,395       617,759,291       
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 5,606,962,517    5,146,325,299    1,469,556,595    1,580,623,209    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด(ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

ลูกหนี้การคา (169,246,435)      (95,664,022)        185,583              13,285,558         

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 655,961              24,198,382         (5,065,776)          10,418,296         

สินคาคงเหลือ (35,823,354)        (29,976,999)        4,579,392           (7,093,252)          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (65,412,775)        29,677,935         (21,219,221)        20,545,491         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (18,565,509)        (7,717,809)          767,124              1,545,325           

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคา 124,370,250       47,844,234         38,169,139         16,971,958         

เจาหนี้อื่น 157,984,578       (172,100,088)      85,315,118         (85,716,393)        

คาใชจายคางจาย 38,172,942         113,292,717       28,231,547         55,120,020         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (32,415,184)        130,588,680       (42,559,628)        45,413,288         

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 77,291,808         51,887,062         20,337,389         66,470,183         

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,683,974,799    5,238,355,391    1,578,297,262    1,717,583,683    

ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 18,518,138         21,146,924         137,342,328       220,099,943       

จายดอกเบี้ย (567,377,073)      (573,108,044)      (566,751,209)      (564,723,681)      

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (685,738,314)      (595,249,137)      (99,471,122)        (99,690,631)        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,449,377,550    4,091,145,134    1,049,417,259    1,273,269,314    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน (537,725,569)      (1,099,803,765)   (539,534,063)      (1,100,000,192)   

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันลดลง(เพ่ิมข้ึน) (9,737,481)          523,642              -                          -                          

เงินปนผลรับ 64,286,160         59,553,352         791,679,745       633,727,998       

ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน 21,769,165         9,625,247           21,769,165         9,625,247           

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่น (766,230,407)      (168,559,151)      (1,013,103,408)   (467,065,067)      

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                          (500,000,000)      -                          (500,000,000)      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 1,052,125           -                          1,052,125           -                          

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          -                          56,529,105         (166,271,430)      

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน -                          -                          (69,279,800)        (436,073,096)      

รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                          -                          1,543,496,656    1,192,855,658    

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 23,867,019         16,713,090         6,441,818           25,576,935         

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (1,153,667,357)   (1,495,934,300)   (680,833,585)      (290,238,829)      

เงินสดจายซื้อที่ดินและอาคารที่ยังไมไดใชเพ่ือการดําเนินงาน (38,462,087)        -                          (38,462,087)        -                          

เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา (7,492,779)          -                          -                          -                          

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มข้ึน (60,039,569)        (59,414,422)        (96,300)               (3,085,250)          
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,462,380,780)   (3,237,296,307)   79,659,371         (1,100,948,026)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด(ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (5,008,367)          (500,000,000)      -                          (500,000,000)      

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน -                          -                          16,715,225         226,306,239       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                          189,934,200       -                          189,934,200       

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (361,587,066)      (588,449,060)      (343,800,000)      (554,614,200)      

เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (131,152,297)      (132,240,598)      (2,019,957)          (12,841,665)        

เงินสดรับจากการออกหุนกู -                          2,992,989,930    -                          2,992,989,930    

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

เงินสดจายซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ -                          (78,737,791)        -                          (78,737,791)        

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

เงินปนผลจาย (850,139,674)      (728,693,907)      (850,139,674)      (728,693,907)      

เงินจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย (4,737,050)          (109,305,904)      -                          -                          

เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนสวนนอย (31,358,807)        (27,189,797)        -                          -                          
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (1,383,983,261)   (213,801,110)      (1,179,244,406)   302,234,623       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 603,013,509       640,047,717       (50,167,776)        474,555,911       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 1,886,441,519    1,246,393,802    1,132,426,487    657,870,576       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป 2,489,455,028    1,886,441,519    1,082,258,711    1,132,426,487    

-                          -                          

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที่ไมใชเงินสด

สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน 98,430,208         59,907,857         -                          1,553,815           

เจาหนี้คาซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 164,739,522       (154,713,875)      79,384,878         (77,207,048)        

เจาหนี้กอสรางและเงินประกันผลงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) 12,474,718         (66,615,981)        58,341,315         (26,219,585)        

ตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สินจากการยกเลิกสัญญาเชาการเงิน -                          (20,092,005)        -                          -                          

เงินปนผลคางจาย 989,912,836       -                          989,912,836       -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(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 -                          807,460              -                          -                          -                          -                          (807,460)            -                          -                          -                          - -                          

   ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ - 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

5

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

สวนเกินมูลคาหุน ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กําไรสะสม



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(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 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 

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน

   แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ 31,537,190         1,132,790,393   - - -                          - (10,900,710)       - - 1,153,426,873   - 1,153,426,873   

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - - 42,525 - - - - - 42,525                - 42,525                

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                          -                          -                          -                          -                          (124,657,590)     -                          -                          -                          (124,657,590)     - (124,657,590)     

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน 31,537,190         1,132,790,393   -                          42,525                -                          (124,657,590)     (10,900,710)       -                          -                          1,028,811,808   -                          1,028,811,808   

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - - 2,295,063,120   2,295,063,120   85,130,625         2,380,193,745   

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป 31,537,190         1,132,790,393   -                          42,525                -                          (124,657,590)     (10,900,710)       -                          2,295,063,120   3,323,874,928   85,130,625         3,409,005,553   

เงินปนผลจาย 21 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1,840,052,510)  (1,840,052,510)  - (1,840,052,510)  

สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง -                          -                          - -                          - -                          - - -                          -                          (33,170,824)       (33,170,824)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,246,035,935   6,988,760,633   305,000,325      (10,644,502)       1,980,926,848   (168,801,173)     20,187                131,226,422      5,161,968,125   15,634,492,800 648,411,734      16,282,904,534 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

สวนเกินมูลคาหุน ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กําไรสะสม

6 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(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 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 -                          807,460              -                          -                          (807,460)            -                          -                          -                          

   ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ -                          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   

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   

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน

   แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ 31,537,190         1,132,790,393   -                          -                          (10,900,710)       -                          -                          1,153,426,873   

   ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน -                          -                          42,525                -                          -                          -                          -                          42,525                

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน 31,537,190         1,132,790,393   42,525                -                          (10,900,710)       -                          -                          1,153,469,398   

กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                          -                          -                          -                          -                          995,510,860      995,510,860      

รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป 31,537,190         1,132,790,393   42,525                -                          (10,900,710)       -                          995,510,860      2,148,980,258   

เงินปนผลจาย 21 -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1,840,052,510)  (1,840,052,510)  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,246,035,935   6,925,836,705   (179,008)            728,481,200      20,187                131,226,422      186,554,761      9,217,976,202   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

7 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งภายใตกฎหมายไทย 
และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูจดทะเบียน
เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 
2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) 
ดังตอไปนี้ 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ) 
  2553 2552 2553 2552 

ถือหุนโดยบริษัทฯ      
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 95.76 95.76 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 500 ลานบาท 98.78 98.75 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 500 ลานบาท 99.67 99.63 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 586 ลานบาท 91.42 91.42 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล  105 ลานบาท 105 ลานบาท 79.00 79.00 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 280 ลานบาท 97.22 97.21 
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 99.67 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 300 ลานบาท 89.53 89.16 
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 โรงพยาบาล 260 ลานบาท 260 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 736 ลานบาท 1 ลานบาท 100.00 100.00 

 



 13

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ) 
  2553 2552 2553 2552 

ถือหุนโดยบริษัทฯ (ตอ)      
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด บริการดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
200 ลานบาท 30 ลานบาท 100.00 100.00 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด โรงพยาบาล      70 ลานบาท 70 ลานบาท 100.00 100.00 
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จํากัด บริการจัดฝกอบรม 1 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 - - 

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด                                      
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100) 

ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับยารักษาโรคและวัสดุ
ทางการแพทย 

499 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 



 14

 

ข) อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม 

 อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปไดดังนี้ 

  
อัตรารอยละของ

สินทรัพยของบริษัทยอย
ที่รวมอยูในงบดุลรวม 

อัตรารอยละของรายได
คารักษาพยาบาลของ
บริษัทยอยที่รวมอยูใน 
งบกําไรขาดทุนรวม 

  2553 2552 2553 2552 
 บริษัทยอย     
  1. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 20.03 20.31 25.04 25.32 
  2. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 3.25 3.58 3.28 3.52 
  3. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 4.60 5.01 7.82 7.14 
  4. บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 3.25 3.71 6.24 6.78 
  5. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 0.63 0.65 0.77 0.78 
  6. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด 6.92 7.72 10.63 10.20 
  7. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด 2.95 3.07 5.08 4.77 
  8. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด 1.29 1.33 1.84 1.81 
  9. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด 1.07 1.21 1.17 1.15 
10. บริษัท วัฒนเวช จํากัด 1.65 1.86 2.75 2.51 
11. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด 2.63 2.86 3.48 3.12 
12. บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด 0.58 0.50 0.24 0.11 
13. บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 

(ประเทศไทย) จํากัด 0.17 
 

0.21 0.21 0.16 
14. Angkor Pisith Co., Ltd. 1.00 1.23 0.36 0.40 
15. Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 2.09 2.30 - - 
16. Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. 0.59 0.70 0.55 0.51 
17. B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 0.22 0.26 - - 
18. บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด 0.05 0.12 - - 
19. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด 0.85 0.96 - - 
20. บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด - - - - 
21. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด 0.16 0.17 - - 
22. บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จํากัด 3.61 - - - 
23. บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด 1.22 0.63 - - 
24. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด 0.23 0.24 - - 
25. บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จํากัด - - - - 
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ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา ซ่ึงเปน
วันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอย
นั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยรายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว 

ฉ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน
รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน   

ช) สวนของผูถือหุนสวนนอยคือจํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่
ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวนของผู
ถือหุนในงบดุลรวม 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมตามรายละเอียดขางลางนี้  
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ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชทันที) 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่

เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 

สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ที่ฝาย
บริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน  

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ
เมื่อกิจการไดรับบริการจากพนักงาน   และกิจการตองประเมินและบันทึกหนี้สินโดยใชการคํานวณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ซ่ึงเดิมบริษัทฯรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิด
รายการ  

สํารองเงินชดเชยสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูสิทธิชดเชยวันลางานชนิดสะสม  โดยกิจการตอง
บันทึกสํารองเงินชดเชยสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปเมื่อพนักงานไดใหบริการแลวและไดรับสิทธิ
วันหยุดเพิ่มในอนาคต  ซ่ึงเดิมบริษัทฯยังไมไดรับรูสํารองดังกลาว 
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จากการประเมินของฝายบริหาร การนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในป 2554 จะมีผลทําให
กําไรสะสมรวมและกําไรสะสมเฉพาะกิจการยกมาตนงวด สําหรับป 2554 ลดลงประมาณ 517.7 ลาน
บาท และ 158.6 ลานบาท ตามลําดับ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยวิธีราคาทุน
ซ่ึงตองเปดเผยมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือดวยวิธีมูลคายุติธรรม ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในงบกําไรขาดทุน  

จากการประเมินของฝายบริหาร การนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในป 2554 จะมีผลทําให
กําไรสะสมเฉพาะกิจการยกมาตนงวดสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้นประมาณ 215.2 ลานบาทแตจะไมมี
ผลกระทบตอกําไรสะสมรวม 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

 รายไดคารักษาพยาบาล 

 รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล คา
หองพัก คายา โดยจะบันทึกเปนรายไดเมื่อไดใหบริการหรือจําหนายแลว 

 รายไดจากการจําหนายสินคาและอาหาร 

 รายไดจากการขายสินคาและอาหารรับรูเมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความ
เปนเจาของสินคาไดโอนใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคา
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาและอาหารที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดคาบริการ 

 รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว  
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         ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 

4.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
อยางใดจะต่ํากวา ซ่ึงมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ
หักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกําไรหรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้
ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซ่ึงจํานวนที่ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับ   
ดอกเบี้ยรับ 
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ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)   

จ) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทํา
การสุดทายของป 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาที่ประเมินใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา หลังจากนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย
ดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาว
เปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้  

- บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี 
“สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หากสินทรัพย
นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายได ไมเกินจํานวนที่เคย
ลดลงซึ่งไดรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนปกอนแลว 

- บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมี
ยอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลง
จากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ไมเกินจํานวนซึ่ง
เคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุน 
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 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณดังนี้  

อาคาร ส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุง  5 - 40 ป 
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยและเครื่องจักร  3 - 10  ป 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน  3 - 10  ป 
ยานพาหนะ  5 - 8  ป 

คาเสื่อมราคาของสวนที่คํานวณจากราคาทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 บริษัทฯบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยนั้น ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึก
ตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

 บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอ
บงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุน 

   สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

 อายุการใหประโยชน 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5 - 10 ป 

4.8 การรวมธุรกิจ/คาความนิยม  

 บริษัทฯบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ตนทุนการซื้อธุรกิจวัดมูลคาดวย
ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซ่ึงวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และจํานวนของสวนของ
ผูที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง ผูซ้ือจะวัดมูลคาสวนของผูที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม (ถามี) ในผูถูกซื้อดวยมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือ
โดยผูที่ไมมีอํานาจควบคุมนั้น ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อโดยตรงถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการ
ซ้ือธุรกิจ 
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 ณ วันที่ซ้ือ บริษัทฯจะจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาให
เหมาะสมตามประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญญา เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การดําเนินงานและ
เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มีอยู ณ วันที่ซ้ือ 

  ณ วันที่ไดมา บริษัทฯบันทึกคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวา
สวนไดเสียของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได
ของกิจการที่ไดมา หากสวนไดเสียของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของกิจการที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนเกินนี้
ในงบกําไรขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสมและจะทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) ที่
คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ํากวา
มูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับ
บัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

4.9  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10  สัญญาเชาการเงิน 

   สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชา
การเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา 
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4.11 สัญญาเชาดําเนินงาน 

 สัญญาเชาสินทรัพยซ่ึงความเสี่ยง และกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยที่เชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภท
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

4.12 การดอยคาของสินทรัพย 

   ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอย
คา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุน
จากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
นั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ
และบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและ
คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงใน
สภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่
กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใช
แบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการ
สามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับ
ผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน ยกเวนในกรณีที่ ที่ดิน 
ซ่ึงใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุน
จากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว  

4.13 สิทธิการเชา 

 บริษัทฯตัดจําหนายสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 
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4.14 รายไดรอตัดบัญชี 

 รายไดรอตัดบัญชี ไดแก เงินรับลวงหนาคารักษาพยาบาลจากสมาชิกบัตรโครงการชีวีมีสุข (Life 
Privilege membership program) กําหนดตัดบัญชีเปนรายไดภายในระยะเวลา 10 ป 

4.15 เงินตราตางประเทศ 

  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล  

  กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน
ช่ัวคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน และเงินลงทุน  หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวย                 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาว เจาหนี้สัญญาเชาระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกู 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินนอกงบดุลเพื่อ
การเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

4.17 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเกบ็ภาษขีองรฐั 
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

4.18 ผลประโยชนพนักงาน 

 คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง          
เล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

4.19 ประมาณการหนี้สิน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  
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4.20 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เปนรายได/คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต          
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทําการทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น 

 บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงที่ดินดวยราคาที่ตีใหม มูลคายุติธรรมจากการตีราคาใหมไดประเมินโดย
ผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับที่ดิน ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตอง
มีการใชขอสมมติและประมาณการ  

 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง
ไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
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คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไป
เมื่อฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุน
ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝาย
บริหาร 

 คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคตของสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

  สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คดีฟองรอง 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารของ
บริษัทฯและบริษัทยอยไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะ        
ไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน  

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553 2552 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,492,491,128 1,843,836,702 1,082,258,711 1,132,426,487 

เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน 1,798,177,233 1,260,405,100 1,739,542,882 1,200,008,819 

 4,290,668,361 3,104,241,802 2,821,801,593 2,332,435,306 
หัก: เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน

ซึ่งถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 
เดือน (เงินลงทุนช่ัวคราว)  

เงินฝากที่นําไปค้ําประกัน 

(1,739,553,849) 
(61,659,484) 

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

(1,739,542,882) 
- 

(1,200,008,819)
- 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,489,455,028 1,886,441,519 1,082,258,711 1,132,426,487 
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7. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยไดนําเงินฝากประจําธนาคารที่มีกําหนดระยะเวลาเกินกวา 3 เดือน 
และเงินฝากออมทรัพยจํานวนรวม 48.2 ลานบาท (2552: 12.5 ลานบาท) ไปวางเปนหลักประกันการออก
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27 จํานวนรวม 3.5 
ลานบาท (2552: 3.5 ลานบาท) ไปวางเปนหลักประกันกับหนวยงานราชการแหงหนึ่ง และจํานวนรวม 10 
ลานบาท (2552: ไมมี) ไปฝากไวในบัญชีดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Account) 

8. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระได
ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
กิจการที่เก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 2,233 1,023 9,283 4,554 
  3 ถึง 6 เดือน - 35 - 2,344 

  6 ถึง 12 เดือน - - - 36 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,233 1,058 9,283 6,934 

     
กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 1,579,726 1,303,419 409,029 406,654 
  3 ถึง 6 เดือน 232,699 175,019 66,303 82,230 
  6 ถึง 12 เดือน 109,659 119,412 42,951 69,503 

  มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 162,109 107,066 82,249 62,276 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 2,084,193 1,704,916 600,532 620,663 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (193,569) (154,509) (94,743) (90,156) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน -
สุทธ ิ 1,890,624 1,550,407 505,789 530,507 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,892,857 1,551,465 515,072 537,441 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม 
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดและคาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
คาเชารับและคาเชาจาย อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย 
ซื้อและจําหนายทรัพยสิน ราคาตามสภาพของสินทรัพย 
ซื้อเงินลงทุน ราคาเดียวกับราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก 

 รายการธุรกิจที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษัทยอย     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 36.9 27.8 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 210.6 190.2 
ดอกเบี้ยรับ - - 111.0 168.2 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 11) - - 728.3 574.2 
รายไดอื่น - - 23.7 59.4 
ตนทุนบริการ - - 328.5 281.2 
คาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 167.2 152.8 
คาใชจายอื่น - - 60.4 74.0 
ดอกเบี้ยจาย - - 8.1 5.1 
จําหนายอุปกรณการแพทย - - 2.1 24.4 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยที่
ถือโดยบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

- - - 19.2 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 2.4 1.3 0.4 0.6 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 12) - - 60.3 59.0 
รายไดอื่น 16.5 23.7 - - 
ตนทุนบริการ 108.7 100.2 68.5 71.6 
คาใชจายอื่น - 0.6 - - 
เงินปนผลจาย 7.3 3.2 7.3 3.2 
     
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 11.0 10.0 10.9 7.3 
เงินปนผลรับ 2.5 - 2.5 - 
รายไดอื่น 6.9 6.0 - - 
ตนทุนบริการ 13.5 17.8 10.4 15.9 
คาใชจายอื่น 7.7 6.2 2.5 1.8 
เงินปนผลจาย 170.9 70.0 170.9 70.0 

 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุลซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย - - 7,804 6,892 
บริษัทรวม 117 958 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,116 100 1,479 42 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,233 1,058 9,283 6,934 

     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 103,132 209,492 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 103,132 209,492 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน      
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 25,118 23,672 

รวม - - 25,118 23,672 

     
อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 12,420 16,709 
บริษัทรวม 13,394 5,776 - 2,700 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 5,533 16,507 - - 

รวม 18,927 22,283 12,420 19,409 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 18,927 22,283 37,538 43,081 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 1,321,014 2,786,758 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 1,321,014 2,786,758 

     
สิทธิการเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ                    

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)     
บริษัทรวม 262,103 286,368 - - 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 91,632 98,188 - - 

รวมสิทธิการเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 353,735 384,556 - - 

     
เงินมัดจํา - กิจการที่เก่ียวของ                                  

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)     
บริษัทยอย - - 122 122 

บริษัทรวม 2,700 2,700 2,700 2,700 

รวมงินมัดจํา - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,700 2,700 2,822 2,822 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 639,601 622,886 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - 639,601 622,886 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553 2552 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 45,691 41,359 
บริษัทรวม 76,723 56,888 65,020 46,436 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 290 1,008 285 1,000 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 77,013 57,896 110,996 88,795 

     
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 24,690 18,388 
บริษัทรวม 1,967 411 113 - 

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,131 14,038 65 - 

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 5,098 14,449 24,868 18,388 

     
เงินมัดจํารับ - กิจการที่เก่ียวของกัน 

(รวมอยูในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น)     
บริษัทยอย - - 2,045 2,045 
บริษัทรวม 113 113 113 113 

รวมเงินมัดจํารับ - กิจการที่เก่ียวของกัน 113 113 2,158 2,158 

 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางปสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม

2552 เพิ่มขึ้น ลดลง 
31 ธันวาคม

2553 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย 209,492 211,964 (318,324) 103,132 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 209,492 211,964 (318,324) 103,132 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย 2,786,758 119,111 (1,584,855) 1,321,014 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,786,758 119,111 (1,584,855) 1,321,014 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย 622,886 639,601 (622,886) 639,601 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 622,886 639,601 (622,886) 639,601 
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 เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บริษัทฯไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ป  กับบริษัทยอยหลายแหงโดยคิด
ดอกเบี้ยสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวกอัตราคงที่
ตอป และ LIBOR บวกอัตราคงที่ตอป ซ่ึงมีกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงิน
ตนตามที่ระบุไวในสัญญา ในป 2552 อัตราดอกเบี้ยไดมีการเปลี่ยนแปลงจาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
(FDR) บวกอัตราคงที่ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ 
มีเงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินคงเหลือรวม 1,424.15 ลานบาท 
(2552: 2,996.25 ลานบาท) 

  สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกําหนดคาจางบริหารงานเปน
อัตรารอยละของรายไดคารักษาพยาบาลสุทธิ 

 บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 10 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการ
ดําเนินงานตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรก
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545 

 สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯ 

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

 บริษัทยอย 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่
ระบุในสัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป 
เพื่อใชดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุใน
สัญญา เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 ตอมาบริษัทยอยไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่            
30 เมษายน 2554 
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  สัญญาบริการและบริหารงาน 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการและบริหารงานกับบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน โดย
บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันตองชําระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา 

บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันไดทําสัญญาวาจางบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดย
บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการกับบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯ
และกิจการที่เกี่ยวของกันตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

 สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

 บริษัทรวม 

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ
เปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันเริ่มใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยสัญญาดังกลาว
ไดกําหนดอัตราคาบริการขั้นต่ํา ซ่ึงบริษัทรวมจะไดรับจากบริษัทฯเปนรายเดือน บริษัทฯไดตอสัญญา
ออกไปอีก 1 ป โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554  

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บริษัทฯไดค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมรกิาและเงนิ
เบิกเกินบัญชีจํานวนเงิน 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

10.  สินคาคงเหลือ 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
ยา และเวชภัณฑ 338,606,082 220,086,093 57,832,701 62,412,093 
น้ํายาตรวจวิเคราะห 27,775,576 33,856,548 - - 

พัสดุและอื่น ๆ 31,923,103 1,296,787 - - 

รวม 398,304,761 255,239,428 57,832,701 62,412,093 
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละของการ

ถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผลรับระหวางป 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 95.76 95.76 1,639,071 1,639,071 191,527 94,317 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.78 98.75 574,373 574,142 59,249 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.67 99.63 609,995 609,373 - 79,704 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 91.42 91.42 602,235 602,235 66,980 77,949 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล  105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.22 97.21 708,196 708,086 217,760 217,614 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล  400 ลานบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 40,000 40,000 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 60,000 22,500 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.76 99.76 245,889 245,889 - - 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.67 99.67 450,534 450,534 53,824 17,932 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 89.53 89.16 915,246 911,472 - - 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  เซ็นทรัลแลป    75 ลานบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 33,311 18,487 
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(หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละของการ

ถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผลรับระหวางป 
   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด เซ็นทรัลแลป    10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 5,700 5,700 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 338,323 338,323 - - 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd โรงพยาบาล 26,000 ลานเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
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 โรงพยาบาล 260 ลานบาท 100.00 100.00 260,000 260,000 - - 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00 100.00 999 999 - - 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสุขภาพ 105 ลานบาท 99.94 99.94 47,027 47,027 - - 
บริษัท รอยัลบางกอก  เฮ็ลธแคร จํากัด บริหารจัดการ 736 ลานบาท 100.00 100.00 736,000 1,000 - - 
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด บริการดานเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
200 ลานบาท 100.00 100.00 200,000 30,000 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จํากัด โรงพยาบาล      70 ลานบาท 100.00 100.00 70,000 70,000 - - 
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จํากัด บริการจัดฝกอบรม 1 ลานบาท 100.00 - 1,000 - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     8,698,064 7,787,327 728,351 574,203 

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     (20,000) -   
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     8,678,064 7,787,327   
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กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด  

ในป 2553 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด จากผูถือหุน
เดิมจํานวนรวม 30,000 หุน รวมเปนเงิน 0.2 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.78 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด  

ในป 2553 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด จากผูถือหุนเดิม
จํานวนรวม 40,000 หุน รวมเปนเงิน 0.6 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.67 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด  

 ในป 2553 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด จากผูถือหุน
เดิมจํานวนรวม 2,000 หุน รวมเปนเงิน 0.1 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97.22  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด  

ในป 2553 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด จากผูถือหุน
เดิมจํานวนรวม 0.1 ลานหุน รวมเปนเงิน 3.8 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 89.53 

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด 

 ในป 2553 บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร 
จํากัดเนื่องจากมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและยังไมไดมีการ
เปดดําเนินงาน  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด 

 ในป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯ ปรับโครงสรางกลุมบริษัทโดยการรับ
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด
ซ่ึงบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ รับโอนทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิหนาที่และภาระ
ผูกพันทั้งหมดที่มีอยูในปจจุบันหรือที่มีขึ้นกอนวันโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพ
หัวหิน จํากัด ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดโดยใชราคาตามบัญชีของบริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพหัวหิน จํากัด เปนราคาโอน  บริษัทฯไดทําการโอนกิจการเรียบรอยแลวในไตรมาสที่ 4 ของป 
2553 และบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จํากัด อยูระหวางดําเนินการชําระบัญชี 



 37

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จํากัด 

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งบริษัท บีดีเอ็มเอส         
เทรนนิ่ง จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการฝกอบรมแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯ
ไดลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท และมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 
100 

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด 

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนใน บริษัท    
กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด จากเดิม 30 ลานบาท เปน 200 ลานบาท และเขาซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งจํานวน  
เพื่อคงสัดสวนการถือหุนเดิม บริษัทฯไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวเรียบรอยแลวในไตรมาสที่ 4 ของป 
2553 

บริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จํากัด 

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนในบริษัท 
รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จํากัด จากเดิม 1 ลานบาท เปน 736 ลานบาท และเขาซื้อหุนเพิ่มทุนทั้ง
จํานวน เพื่อคงสัดสวนการถือหุนเดิม บริษัทฯไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวเรียบรอยแลวในไตรมาสที่ 4 
ของป 2553 

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด 

           เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัท รอยัล บางกอก 
เฮ็ลธแคร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุนสามัญ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอรี่ 
(อํานวยเภสัช) จํากัด จํานวน 115,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ โดยบริษัท
ดังกลาว เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับยารักษาโรคและวัสดุทางการแพทย เชน น้ําเกลือ และ
น้ํายาลางเลนส ซ่ึงบริษัทยอยไดดําเนินการซื้อเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวแลวในไตรมาสที่ 4 ป 2553 
และตอมาบริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด ไดเพิ่มทุนเปน 49.9 ลานหุน และเปลี่ยน
มูลคาหุนที่ตราไวจากเดิม หุนละ 1,000 บาท เปน หุนละ 10 บาท โดยบริษัทยอยไดซ้ือหุนเพิ่มทุนใน
บริษัทดังกลาวทั้งจํานวน รวมเปนมูลคาการลงทุนในบริษัทดังกลาวทั้งสิ้น 735 ลานบาท 
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 รายละเอียดการซื้อบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด 

 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซ้ือและหนี้สินที่รับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซ้ือมีดังนี้  
(หนวย: บาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 71,004,259 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 254,461,260 
สินคาคงเหลือ  107,241,978 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,986,794 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 35,950,000 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 487,117,917 
ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน 326,343 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (13,349,330) 
เจาหนี้การคา (149,591,330) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (10,118,503) 
คาใชจายคางจาย (14,548,635) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (20,390,962) 

สินทรัพยสุทธิ 755,089,791 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพย 5,942,626 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 761,032,417 

หัก : กําไรจากการตอรองราคาซื้อ (26,164,108) 

จํานวนเงินที่จายซื้อกิจการ 734,868,309 

หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (71,004,259) 

เงินสดจายสุทธิเพื่อซ้ือบริษัทยอย 663,864,050 
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวมมีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละของการ

ถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 
   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา 21.4 ลานบาท 49.00 49.00 126,578 110,897 52,500 52,500 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 

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

S.R. Property Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,419 1,208 101 101 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 1,156 950 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 2,135 1,602 88 88 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 40,962 39,902 50,859 50,859 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 38.24 1,989,406 1,770,745 1,459,800 1,459,800 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 ลานบาท 20.01 - 102,360 - 101,072 - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ     2,265,085 1,926,373 1,666,021 1,564,949 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริหารการจัดการ 5 ลานบาท 26.00 26.00 5,910 5,387   
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. บริหารการจัดการ 0.15 ลาน เหรียญ

สหรัฐอาหรับดีแรหม 
30.00 30.00 393 

 
393 

 
  

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย     6,303 5,780   
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม    2,271,388 1,932,153   
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 โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) 

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2553 บริษัทฯไดลงทุนซื้อหุนสามัญในบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) จาก       
ผูถือหุนเดิมเปนจํานวนรวมประมาณ 3.0 ลานหุน ซ่ึงรวมเปนเงินประมาณ 101.53  ลานบาท ทําใหบริษัทฯ
มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 0.13 เปนรอยละ 20.16  

 ในไตรมาสที่ 3 ป 2553 บริษัทฯไดขายหุนสามัญในบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) จํานวนรวม 
22,000 หุน ซ่ึงรวมเปนเงินประมาณ 0.7 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว
ลดลงจากเดิมรอยละ 20.16 เปนรอยละ 20.01  

 รายละเอียดของสวนแบงกําไรและเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในระหวางปมีดังนี้  

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไร/(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เงินปนผลที่บริษัทรับ
ระหวางป 

 2553 2552 2553 2552 
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 20,932 17,973 5,250 3,938 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด - (1) - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 328 362 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 298 330 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  686 757 - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 1,060 6,113 - - 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  273,721 173,055 55,061 55,061 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) 1,289 - - - 
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 1,433 3,103 - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

รวม 299,747 201,692 60,311 58,999 

 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
ช่ือบริษัท มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2553 2552 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 2,844,823 2,441,042 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) 112,576 - 

รวม 2,957,399 2,441,042 
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 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมมีดังนี้ 

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

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระ สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวม กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ           
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 21 ลานบาท 21 ลานบาท 330.4 304.9 81.9 59.2 324.8 317.8 40.7 36.7 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด 5 ลานบาท 5 ลานบาท 2.9 3.6 - - - - - - 
S.R. Property Investment Co., Ltd. 20 ลานเรียล 20 ลานเรียล 66.4 73.5 63.5 71.0 0.7 0.7 0.7 0.7 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 20 ลานเรียล 20 ลานเรียล 60.5 66.9 58.1 65.0 0.6 0.7 0.6 0.7 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  20 ลานเรียล 20 ลานเรียล 138.8 153.7 134.5 150.4 1.4 1.5 1.4 1.5 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 100 ลานบาท 100 ลานบาท 270.1 274.9 186.3 193.4 64.1 67.7 2.3 13.2 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  120 ลานบาท 120 ลานบาท 5,093.3 4,209.8 2,072.1 1,863.2 2,759.4 2,460.4 715.8 452.5 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) 150 ลานบาท 150 ลานบาท 294.9 - 47.0 - 330.9 - (4.8) - 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย           
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

5 ลานบาท 5 ลานบาท 100.1 80.8 77.3 60.0 304.5 238.7 5.5 11.9 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services 
LLC. 

0.15 ลานเหรียญ
สหรัฐอาหรับดี

แรหม 

0.15 ลานเหรียญ
สหรัฐอาหรับดี

แรหม 

- - - - - - - - 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน
ประมาณ 275 ลานบาท (2552: 173 ลานบาท) หรือรอยละ 92 (2552: รอยละ 86) ของสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมทั้งหมด คํานวณขึ้นจากงบการเงินซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น  
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13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ทุนชําระ
แลว   

(ลานบาท) 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    2553 2552 
เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด     
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 415,367 - 1,770 1,770 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 - 208 
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 
    2,120 2,328 
หัก: สวนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุน 
 

  (179) (222) 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ 
ของตลาด - สุทธิ 

 
  1,941 2,106 

      
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน 1,200 1.20 36,000 36,000 
บริษัท เอกซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอกซเรย 
100 4.09 4,520 

 
4,520 

 
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     40,520 40,520 
      
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน      
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล 300 10.00 31,650 31,650 
บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด        - - 25 25 
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จํากัด ใหเชาเครื่องมือ

แพทย     
130 - 3 3 

บริษัท วินสโตร จํากัด ขายสง-ปลีก
สินคาอุปโภค
บริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด ธุรกิจนําเที่ยว 100 1.06 531 531 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 
2,341 19.47 1,072,480 1,071,715 

บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จํากัด การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 
    1,109,915 1,109,150 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (12,587) (12,587) 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    1,097,328 1,096,563 
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(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ทุนชําระ
แลว   

(ลานบาท) 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

    2553 2552 
เงินลงทุนในตราสารหนี้      
ต๋ัวแลกเงิน    500,000 500,000 
เงินลงทุนในตราสารหนี้    500,000 500,000 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ   1,639,789 1,639,189 
      
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืนที่ถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยา

สมุนไพร 80 0.60 290 290 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน     290 290 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิในงบการเงินรวม   1,640,079 1,639,479 

 ในป 2553 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) เปนจํานวน
รวม 0.85 ลานหุน รวมเปนเงิน 0.77 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 19.47 

  



 44

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซึ่ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือ 
เครื่องจักร และ

อุปกรณ
การแพทย 

เครื่องตกแตง 
และอุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวาง
กอสรางและ 
เครื่องมือและ
อุปกรณระหวาง

ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม        
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 
เพิ่มจากการซื้อกิจการ 410,292,000 95,182,076 64,457,161 139,814,286 59,281,798 1,741,989 770,769,310 
ซื้อเพิ่ม 22,216,222 110,724,723 634,090,193 242,675,434 36,163,680 383,441,553 1,429,311,805 
โอนเขา /(โอนออก) - 43,639,283 (54,624,370) 144,547,054 6,322,109 (158,396,296) (18,512,220) 
จําหนายและตัด
จําหนาย - (7,079,001) (144,470,255) (151,836,341) (26,553,319) (1,879,342) (331,818,258) 

ผลตางจากการแปลงคา
งบการเงิน - 

 
(36,712,926) 

 
(15,700,192) 

 
(891,714) 

 
(498,506) 

 
(47,922,334) 

 
(101,725,672) 

31 ธันวาคม 2553 5,345,964,347 16,130,196,300 7,633,782,981 4,282,333,040 462,438,588 822,938,978 34,677,654,234 

คาเสื่อมราคาสะสม        
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 
เพิ่มจากการซื้อกิจการ - 35,979,557 51,438,267 121,697,417 35,946,686 - 245,061,927 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 466,353 896,229,754 766,679,498 380,779,502 40,205,699 - 2,084,360,806 
โอนเขา /(โอนออก) - (1,320,829) (43,606,273) 45,258,638 - - 331,536 
จําหนายและตัด
จําหนาย - (2,580,512) (130,229,558) (139,689,796) (24,318,503) - (296,818,369) 

ผลตางจากการแปลงคา
งบการเงิน 

 
- 

 
(4,481,721) 

 
(5,479,663) 

 
(3,489,501) 

 
(277,942) 

 
- 

 
(13,728,827) 

31 ธันวาคม 2553 17,481,589 7,161,985,393 4,843,502,035 3,425,595,032 367,289,816 - 15,815,853,865 

คาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย        

31 ธันวาคม 2552 2,954,554 - - - - - 2,954,554 
เพิ่มระหวางป - 750,021 - - - - 750,021 

31 ธันวาคม 2553 2,954,554 750,021 - - - - 3,704,575 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        
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 

31 ธันวาคม 2553 5,325,528,204 8,967,460,886 2,790,280,946 856,738,008 95,148,772 822,938,978 18,858,095,794 

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
   2552       2,224,746,636 

   2553       2,084,360,806 
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 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซึ่ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือ 
เครื่องจักร และ

อุปกรณ
การแพทย 

เครื่องตกแตง 
และอุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวาง
กอสรางและ 
เครื่องมือและ
อุปกรณระหวาง

ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม        
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 
ซื้อเพิ่ม 181,543,801 66,856,504 272,086,272 31,684,547 16,538,859 249,849,795 818,559,778 
โอนเขา /(โอนออก) - (2,133,863) 21,955,464 14,543,055 264,240 (41,316,396) (6,687,500) 
จําหนายและตัด
จําหนาย - (60,000) (18,429,442) (3,546,554) (13,829,619) - (35,865,615) 

31 ธันวาคม 2553 1,018,331,301 4,352,682,465 2,606,095,491 1,248,720,730 143,389,458 249,510,301 9,618,729,746 

คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2552 - 1,337,949,461 1,329,356,156 999,855,879 128,631,814 - 3,795,793,310 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 291,410,815 298,958,578  102,324,092 8,270,986 - 700,964,471 
โอนเขา /(โอนออก) - (1,320,829) (1,060,748) 2,381,577 - - - 
จําหนายและ       
ตัดจําหนาย - (59,998) (14,317,091) (3,469,204) (12,298,688) - (30,144,981) 

31 ธันวาคม 2553 - 1,627,979,449 1,612,936,895 1,101,092,344 124,604,112   - 4,466,612,800 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        
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 

31 ธันวาคม 2553 1,018,331,301 2,724,703,016 993,158,596 147,628,386 18,785,346 249,510,301 5,152,116,946 

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
   2552       728,562,065 

   2553       700,964,471 

ในป 2552 บริษัทฯไดบันทึกผลการประเมินราคาของบริษัทยอยสามแหงจากการประเมินราคาที่ดิน
ของผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของ
ที่ดินที่ประเมินใหมมีราคารวม 2,737.82 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีจํานวน 815.87 ลาน
บาท โดยบริษัทฯ บันทึกสวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไวในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” และ “สวนของ
ผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย” ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม จํานวน 773.95 ลานบาท และ 
41.92 ลานบาท ตามลําดับ 

 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถ
นําไปจายเงินปนผลได 

  หากบริษัทฯและบริษัทยอยแสดงมูลคาของที่ดินดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ตามวิธีราคาทุนจะเปนดังนี้ 
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 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี (ตามวธีิราคาทุน)   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 2,552,079,199 433,598,086 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 2,119,570,976 252,054,285 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเครื่องมือแพทย อุปกรณ และ
ยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 278.94 
ลานบาท และเฉพาะกิจการ 1.17 ลานบาท (2552: 304.92 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 4.33 ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือแพทย อุปกรณและ
ยานพาหนะจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวนเงินประมาณ 6,071.24 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 2,046.45 ลานบาท (2552: 4,432.40 ลาน
บาท และเฉพาะกิจการ 1,115.65 ลานบาท) 

15. ท่ีดินและอาคารที่ยังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน 

 ที่ดินและอาคารที่ยังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

     (หนวย: บาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
ที่ดินและอาคารตามราคาทุนเดิม 368,174,245 329,385,815 367,847,902 329,385,815 

สวนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม 143,747,985 143,747,985 143,747,985 143,747,985 

คาเผื่อการดอยคา (719,600) (719,600) (719,600) (719,600) 

รวม 511,202,630 472,414,200 510,876,287 472,414,200 

ยอดสะสมของดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บันทึกไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการ
ดําเนินงานมีจํานวนประมาณ 29 ลานบาท (2552: 29 ลานบาท) 
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16. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งเปนซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
ราคาทุน 471,726,208 393,737,312 148,343,547 141,559,747 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (270,306,114) (222,574,766) (73,247,145) (61,837,202) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธ ิ 201,420,094 171,162,546 75,096,402 79,722,545 

     

คาตัดจําหนายสําหรับป 47,990,510 34,302,970 11,409,943 10,446,887 

17. สิทธิการเชา 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
ราคาทุน 648,371,095 670,752,981 80,049,598 80,049,598 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (139,307,441) (123,017,731) (21,046,273) (16,831,286) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธ ิ 509,063,654 547,735,250 59,003,325 63,218,312 

     
คาตัดจําหนายสําหรับป 17,356,926 17,616,959 4,214,987 4,214,986 

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเปนจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 390 ลานบาท และ 1 ลานเหรียญสหรัฐ (2552: 510 ลานบาท และ 1 ลานเหรียญสหรัฐ) และ
เฉพาะของบริษัทฯ 150 ลานบาท (2552: 290 ลานบาท) โดยจายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกิน
บัญชีขั้นต่ําของธนาคารสําหรับวงเงินกูที่เปนสกุลเงินบาท และ LIBOR บวกอัตราคงที่สําหรับวงเงินกู
ที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
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19. เงินกูยืมระยะยาว 

 (หนวย: บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
เงินกูยืมระยะยาว 2,595,912,321 2,970,226,079 2,463,900,000 2,807,700,000 

หัก:สวนที่จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (355,264,851) (361,887,773) (343,800,000) (343,800,000) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,240,647,470 2,608,338,306 2,120,100,000 2,463,900,000 

 บริษัทฯ 

ก)  ในป 2551 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหงหนึ่งในวงเงิน 3,438 ลานบาท มี
กําหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวก
อัตราคงที่ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตาม
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนํา
ทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยไปค้ําประกันใดๆ และระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบาง
ประการที่บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม และบริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 32.2 ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจํานวน 2,463.9 ลานบาท (2552: 
2,807.7 ลานบาท) 

ข)   ในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 
1,500 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวกอัตรา
คงที่ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญา และมีกําหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภายใน 1 ป นับจากวันทําสัญญา ตอมาในป 
2553 บริษัทฯไมไดตอสัญญาดังกลาว และไมไดเบิกเงินกูยืมจากวงเงินดังกลาว  

ค)  ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 
3,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวก อัตรา
คงที่ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาและมีกําหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภายใน 1 ปนับจากวันทําสัญญา ตอมาในป 
2553 บริษัทฯไดตอสัญญาดังกลาวเปนเวลา 1 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯยังไมไดเบิก
เงินกูยืมจากวงเงินดังกลาว  
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บริษัทยอย 

ก)   ในป 2549 บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับ
ธนาคารในประเทศแหงหนึ่งโดยมีวงเงินกูยืมจํานวน 41.64 ลานบาท เงินกูยืมนี้มีกําหนด
ระยะเวลาคืนเงินตนและมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมตามที่ระบุไวในสัญญา ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยดังกลาวไมมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาวแลว (2552: 
10.96 ลานบาท) 

ข)  ในป 2550 และ 2551 Angkor Pisith Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะ
ยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในตางประเทศในวงเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐ เงินกูยืมดังกลาว
คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ LIBOR บวกอัตราคงที่ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตน
เปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืมนี้ค้ําประกันโดยบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาว จํานวน 3.86 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือเทียบเทา 116.44 ลานบาท (2552: 3.98 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 132.67 
ลานบาท) 

ค)  ในป 2551 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญากูยืม
เงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 20 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่
ตอป  โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาวจํานวน 15.57 ลานบาท (2552: 
18.89 ลานบาท) 

 สัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยไดระบุขอปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯและ
บริษัทยอยตองปฏิบัติตาม  

20. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 165,129 188,321 753 2,773 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (13,982) (14,231) (40) (161) 

รวม 151,147 174,090 713 2,612 
หัก: สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป (76,619) (79,819) (631) (1,247) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 74,528 94,271 82 1,365 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญา 
เชาการเงินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
การเงิน  84.5 80.6 165.1 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (7.9) (6.1) (14.0) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 76.6 74.5 151.1 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ระยะยาว 669 84 753 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาระยะยาวรอการตัดบัญชี                        (38) (2) (40) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาระยะยาว 631 82 713 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญาเพื่อจัดหา
เครื่องมือทางการแพทย อุปกรณ และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคา
เชาเปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิ
ขอซื้อสินทรัพยดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา  

21. เงินปนผลจาย 

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับ
หุนสามัญจํานวน 1,214,498,745 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 728.7 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2552  

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับ
หุนสามัญจํานวน 1,214,498,745 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.70 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 850.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2553 

      



 51

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับหุนสามัญจํานวน 1,246,035,935 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.80 บาท    
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 996.8 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทฯไดรับแจงจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด วามีผูถือหุนที่ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเปนจํานวนประมาณ 6.9 ลานบาท ดังนั้น
บริษัทฯ จึงบันทึกเงินปนผลคางจายจํานวน 989.9 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวใน
เดือนมกราคม 2554 

22. สํารองตามกฎหมาย 

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

23. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 และ 2552 ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 5,499.7 4,957.2 1,529.6 1,423.6 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,149.7 2,276.7 716.6 743.2 
คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 367.3 370.1 154.2 171.2 
คาเชาจาย 251.8 295.9 28.4 41.6 

 นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียมแพทย คายาและเวชภัณฑ และอื่น ๆ 

24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอย
จายสมทบใหในอัตราที่ตกลงรวมกันโดยเปนอัตรารอยละของเงินเดือนปจจุบัน กองทุนสํารอง      
เล้ียงชีพบริหารโดยสถาบันการเงินหลายแหง และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบของกองทุน 

 ในป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงิน 86.7 ลานบาท (2552: 
82.10 ลานบาท) และเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 24.1 ลานบาท (2552: 22.18 ลานบาท) 
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25. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

บริษัทฯไมมีความจําเปนที่จะตองแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับป 2553 และ 2552 จากการออกหุน
กูแปลงสภาพ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 29) เนื่องจากการคํานวณกําไรตอหุนโดยสมมติวามีการ
แปลงสภาพหุนกูทั้งหมดเปนหุนสามัญแสดงกําไรตอหุนที่ไมปรับลดลง 

26. สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ปนับตั้งแต
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ 17 เดือนแรก ใน
อัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา สําหรับ 3 ปสุดทาย มีอัตรา
คาเชาเดือนละ 560,000 บาท  

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล  มีกําหนด
ระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเริ่มชําระคา
เชาครั้งแรกในวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปใน
อัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้ง
แรกในวันที่ 1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปน
ตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม 
2549 ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชําระคาเชาในอัตรา
เดือนละ 100,000 บาท 

  บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในที่ดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯ
ตองยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ เมื่อหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคารขางตน
เรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมี
กําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชาเปนรายป โดย 5 ป
แรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป และสําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตรา
คาเชาปละ 990,943 บาท  
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 บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155.11 ลานบาท 
และบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาแลวเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนด          
คาเชาสวนที่เหลือจายชําระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกัน
ในการใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 

 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหนึ่งซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสราง
โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได  

27. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

 (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) 67 156 375 11 30 94 

-  สัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน
และบริการอื่น 306 89 - 167 4 - 

-  สัญญาเพื่อจัดหาและซอมบํารุง
เครื่องมือทางการแพทย 76 20 - 31 8 - 

-  สัญญาคากอสรางและตกแตง
อาคาร 423 - - 243 - - 

รวม 872 265 375 452 42 94 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น   
-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 28 1 

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการใชไฟฟาและอื่นๆ 69 17 

รวม 97 18 

28. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลและ
บริการที่เกี่ยวของ โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และ
สินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทาง
ภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

29. หุนกูแปลงสภาพ 

           หุนกูแปลงสภาพนี้เปนหุนกูแปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมมีประกัน ซ่ึงจะครบกําหนดไถ
ถอนในป 2554 บริษัทฯไดขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ในป 2549 เปนจํานวน 124,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป หุนกูนี้มีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯใน
ราคาแปลงสภาพที่กําหนดไวคร้ังแรกในราคาหุนละ 36.30 บาทตอหุนและตอมาไดเปลี่ยนแปลงราคา
แปลงสภาพเปนราคาหุนละ 32.67 บาทตอหุน บริษัทฯมีสิทธิในการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนด
ไดในราคาไถถอนซ่ึงคํานวณตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หุนกูแปลงสภาพจํานวน 123,950 หนวย ไดถูกแปลงสภาพ ซ้ือคืนหรือ
ถูกไถถอนแลวและคงเหลือหุนกูแปลงสภาพจํานวน 50 หนวย ซ่ึงคิดเปนเงินจํานวน 2.14 ลานบาท จะ
ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554  

         บริษัทฯมีภาระที่จะตองปฏิบัติตามหรือขอจํากัดบางประการตามที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวนการ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 

30. หุนกู 

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและ
ไมมีสวนลด จํานวนรวม 5,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 5,000 
ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 3 ป มูลคารวม 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.11 
ตอป และ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.84 ตอป โดยมีกําหนด
ชําระดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
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 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิ 
จํานวนรวม 3,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท โดย
แบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.80 ตอป และ หุนกู 
อายุ 7 ป มูลคารวม 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.35 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกครึ่งป  
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดซ้ือคืนหุนกูดังกลาวนี้จํานวน 30,000 หนวย เปนจํานวนเงิน 
30 ลานบาท 

 หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจายปนผล 
การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 2,999.4 ลานบาท  

31.   สิทธิและประโยชนดานการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรสงเสริมของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขที่ 2302(2)/2553 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยไดรับ
การสงเสริมการลงทุนในกจิการสถานพยาบาล ประเภท 7.7 สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับไดแก: 

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

-   ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนด
ระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

กรณีที่กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล        
ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางนั้นไปหัก
ออกจากกําไรสุทธิที่ เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมี
กําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่พนกําหนด โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่ง
หรือหลายปก็ได 

- ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลนั้น 
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บริษัท วัฒนเวช จํากัด 

บริษัท  วัฒนเวช  จํากัดได รับสิทธิพิ เศษทางดานภาษีอากรจากการสงเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตาม
บัตรสงเสริมเลขที่ 1686(2)/2547 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ
สถานพยาบาล ประเภท 7.11 สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับไดแก 

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

-   ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนด
ระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

กรณีที่กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล        
ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางนั้นไปหัก
ออกจากกําไรสุทธิที่ เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมี
กําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่พนกําหนด โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่ง
หรือหลายปก็ได 

- ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลนั้น 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด 

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัดไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรสงเสริมฯเลขที่ 1719(2)/2547 ลงวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยไดรับการ
สงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.11 สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับไดแก  

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

-   ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนด
ระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

กรณีที่กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล        
ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางนั้นไปหัก
ออกจากกําไรสุทธิที่ เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมี
กําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่พนกําหนด โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่ง
หรือหลายปก็ได 
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- ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลนั้น 

       ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 

รายไดของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2553 และ 2552 จําแนกตามรายไดสวนไดรับการสงเสริม
การลงทุนและสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สวนที่ไดรับการสงเสริม         
การลงทุน 

สวนที่ไมไดรับการสงเสริม       
การลงทุน รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดคา
รักษาพยาบาล 724,543,943 1,711,976,146 22,788,085,015 19,884,998,507 23,512,628,958 21,596,974,653 

รายไดอื่น - - 538,585,597 377,028,055 538,585,597 377,028,055 

รวมรายได 724,543,943 1,711,976,146 23,326,670,612 20,262,026,562 24,051,214,555 21,974,002,708 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สวนที่ไดรับการสงเสริม        
การลงทุน 

สวนที่ไมไดรับการสงเสริม      
การลงทุน รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดคา
รักษาพยาบาล 5,931,522 - 7,213,783,094 6,879,286,497 7,219,714,616 6,879,286,497 

รายไดอื่น - - 1,300,783,121 1,164,376,346 1,300,783,121 1,164,376,346 

รวมรายได 5,931,522 - 8,514,566,215 8,043,662,843 8,520,497,737 8,043,662,843 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 
“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย สินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินตามที่ระบุในหมายเหตุ 4.16 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 



 58

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในตลาด และมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อจากการที่คูสัญญาจะไมปฏิบัติตาม
สัญญา บริษัทยอยไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงิน สวนบริษัทฯใชตราสารอนุพันธทางการเงินใน
การบริหารความเสี่ยงดังกลาว เมื่อพิจารณาวาเหมาะสม บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายประกอบ
ธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อการคาหรือการเก็งกําไร 

32.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกู อยางไรก็ตาม 
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบันและบริษัทฯจะพิจารณาเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกลาวตามความเหมาะสม 

รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกูแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 19, 29 และ 30 ตามลําดับ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap contract) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 
มีกําหนดระยะเวลา 5 ป โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําบวก
อัตราคงที่ ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป ของยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาว 

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย (หนี้สิน) (75.4) (99.9) (75.4) (99.9) 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยสถาบันการเงิน
เสมือนวาไดยกเลิกสัญญานั้น ณ วันที่ในงบดุล 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย ไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา   

 

ภายใน  
1 ป 1-5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้น
ลงตาม     
ราคา
ตลาด 

ไมมี       
อัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน    
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 2,480 9 2,489 
- เงินลงทุนช่ัวคราว 1,740 - - - - 1,740 
- ลูกหนี้การคา - - - - 1,892 1,892 
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 52 - - 10 - 62 

- เงินลงทุน - 500 - - 3,335 3,835 

 1,792 500 - 2,490 5,236 10,018 

หนี้สินทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน - - - 38 - 38 

- เจาหนี้การคา - - - - 1,314 1,314 
- เงินกูยืมระยะยาว 3 13 - 2,580 - 2,596 
- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 77 74 - - - 151 
- หุนกูแปลงสภาพ 2 - - - - 2 

- หุนกู 2,999 3,966 998 - - 7,963 

 3,081 4,053 998 2,618 1,314 12,064 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา   

 
ภายใน  

1 ป 1-5 ป 
มากกวา 

5 ป 

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้น
ลงตาม     
ราคา
ตลาด 

ไมมี       
อัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน     
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 1,080 2 1,082 
- เงินลงทุนช่ัวคราว 1,740 - - - - 1,740 
- ลูกหนี้การคา - - - - 515 515 
- เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 25 - - 78 - 103 
- เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 483 394 - 444 - 1,321 
- เงินลงทุน - 500 - - 11,484 11,984 

 2,248 894 -   1,602 12,001 16,745 
หนี้สินทางการเงิน       
- เจาหนี้การคา - - - - 413 413 
- เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 640 - 640 
- เงินกูยืมระยะยาว - - - 2,464 - 2,464 
- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1 - - - - 1 
- หุนกูแปลงสภาพ 2 - - - - 2 
- หุนกู 2,999 3,966 998 - - 7,963 

 3,002 3,966 998 3,104 413 11,483 

32.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ออุปกรณ
การแพทยเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึง
สวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  

   สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ
ดังนี้ 

ยอดคงเหลือ      
ณ วันที่  สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ 

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ซื้อ 

มูลคายุติธรรมของอัตรา
แลกเปลี่ยน 

  (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
31 ธันวาคม 2553 เหรียญสหรัฐอเมริกา - - - 
31 ธันวาคม 2552 เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.88 33.5410 - 33.6270 33.3794 - 33.4669 
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32.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม ตั๋วแลกเงิน
และลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณากําหนดวงเงินสินเชื่อที่จะใหกับลูกคา
หรือคูสัญญา และวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาหรือคูสัญญาอยางสม่ําเสมอ บริษัทฯและบริษัท
ยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว   

 การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่
หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการ
ใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ เงินใหกูยืม และลูกหนี้อ่ืน ที่แสดงอยูในงบดุล 

32.5 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัท
ยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่
แสดงในงบดุล 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่
เหมาะสม  

33.  การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือ การจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสม และการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.0:1.0 (2552:       
1.1:1.0) และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 1.5:1.0 (2552: 1.6:1.0) 
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34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2552 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การจัดประเภท
รายการใหม ตามที่เคยรายงานไว 

การจัดประเภท
รายการใหม ตามที่เคยรายงานไว 

งบกําไรขาดทุน     
ตนทุนคารักษาพยาบาล
และตนทุนขาย 12,593,078,258 12,454,004,110 3,979,017,062 3,872,044,274 

คาใชจายในการบริหาร 4,275,333,927 4,414,408,075 1,671,185,126 1,778,157,914 

35. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

35.1 การเขารวมกิจการกับบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 และวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติที่
สําคัญดังตอไปนี้ 

ก) ใหบริษัทฯเขารวมกิจการกับบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (เฮลทเน็ตเวิรค) ซ่ึงเปน                  
ผูถือหุนในบริษัทดังตอไปนี้ 

บริษัท จํานวนหุนที่ถือโดยเฮลทเน็ตเวิรค (รอยละ) 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)                49.17 
บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด 100.00 
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัด 88.73 
บริษัท การแพทยสยาม จํากัด 80.72 
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จํากัด 99.76 

  การเขารวมกิจการจะทําโดยการเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของเฮลท 
เน็ตเวิรค โดยบริษัทฯจะชําระคาตอบแทนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของเปนจํานวนไมเกิน 9,825 ลานบาท 
ซ่ึงการจายชําระจะเปนดังนี้ 

1. บริษัทฯออกหุนสามัญเพิ่มทุนเปนจํานวนไมเกิน 230,870,405 หุน ในราคาหุนละ 37.75 
บาท เพื่อชําระแทนเงินสด 

2. ชําระเปนเงินสดจํานวนประมาณ 680 ลานบาท และ  

3. รับโอนหนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายจากเฮลทเน็ตเวิรค ซ่ึงคางชําระบริษัท เปาโลเมดิค 
จํากัด จํานวนไมเกิน 430 ลานบาท 
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ข) ใหบริษัทฯออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัดจํานวนไมเกิน 4,127,864 หุน 
ในราคาหุนละ 37.75 บาท ใหแกผูถือหุนรายใหญของเฮลทเน็ตเวิรค 

ค) ใหบริษัทฯทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) จํานวน 734 
ลานหุน โดยการเสนอซื้อเปนเงินสดจํานวนไมเกิน 2,725 ลานบาท หรือจายชําระโดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 72,198,801 หุน ในราคาหุนละ 37.75 บาท เพื่อชําระแทนเงินสด 

 การรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นตอเมื่อเงื่อนไขที่กําหนดไวสําเร็จครบแลว ซ่ึงเงื่อนไขที่
สําคัญไดแก บริษัทฯไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดและไมมี
เหตุการณที่มีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ทรัพยสิน หรือการดําเนิน
ธุรกิจของกลุมบริษัท เฮลทเน็ตเวิรค หรือบริษัทฯและบริษัทยอยของบริษัทฯนับแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2553 จนถึง วันโอนกิจการทั้งหมด 

ง)   อนุมัติใหเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติให 

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,312,264,222 บาท โดย
การตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 66,069,884 หุน ซ่ึงเปนหุนจด
ทะเบียนที่บริษัทฯไดออกและจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพตามหุนกูแปลง
สภาพ แตไมมีการใชสิทธิแปลงสภาพ เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 1,246,194,338 
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,246,194,338 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 307,197,070 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 307,197,070 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
1,246,194,338 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,553,391,408 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 1,553,391,408 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

 ขอเสนอตามมติดังกลาวขางตนไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 
2554 

35.2 การซื้อหุนสามัญของบริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2554 บริษัทฯ ไดลงทุนซื้อหุนสามัญจํานวน 46,116,400 หุน คิดเปนสัดสวน            
รอยละ 6.32 ของทุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด 
(มหาชน) (“บํารุงราษฎร”) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย (NVDR) จํานวน 
35,000,000 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.79 ของทุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบํารุงราษฎร 
ซ่ึงเปนหลักทรัพยอางอิง รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้นจํานวน 2,636 ลานบาท 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554   
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