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จรรยาบรรณ
จุดยืนสำคัญที่เราทุกคนยึดเปนหลักประพฤติและถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด

คือการยืนหยัดทำหนาที่ดูแลรักษาทุกชีวิตบนจรรยาบรรณข้ันสูงแหงวิชาชีพ 

ดวยจิตสำนึก
การดูแลรักษาทุกชีวิตใหดีท่ีสุด จึงมิใชบทบัญญัติของหนาที่ ไมมีกฎเกณฑบังคับ

แตคือสิ่งท่ีเราเต็มใจปฏิบัติ ดวยจิตสำนึกแหงความหวงใยในเพ่ือนมนุษย 

ทุมเท ใสใจ
เพราะสำหรับบางคน ทุกวินาทีมีความหมายเทาชีวิต การทุมเทเอาใจใสอยางจริงใจและจริงจัง

จึงเปนสิ่งสำคัญที่เรายึดถือปฏิบัติตระหนักทุกลมหายใจ



ป 2554 เปนปท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพกาวยางข้ึนสูปท่ี 40 ของการดำเนินงาน ดวยความแนวแนในวิสัยทัศนและความมุงม่ันตอพันธกิจ
ในการดูแลสุขภาพและชีวิตของผูปวยทุกชาติ ทุกภาษา เครือโรงพยาบาลกรุงเทพจึงใหความสำคัญอยางยิ่งตอบุคลากรทางการแพทย
และความแข็งแกรงดานวิชาการ เรามุงพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและเทคโนโลยีใหทัดเทียมระดับสากล กลาวไดวา ‘คน’ และ 
‘เทคโนโลยี’ เปนองคประกอบสำคัญของโรงพยาบาลกรุงเทพท่ีประสานกันเปนหน่ึง และเปนท่ีมาของบริการทางการแพทยท่ีไดมาตรฐาน
ระดับสากล จนไดรับความไววางใจเปนเวลาถึง 4 ทศวรรษ  

การทุมเทเพื่อนำเทคโนโลยีที่สูงสุดมาใชและการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทยและผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ นำมาซึ่งรางวัล
แหงความภาคภูมิใจทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยในป 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาล
วัฒโนสถ (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งกรุงเทพ) ไดการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล “การดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรค” หรือ 

Disease or Condition-Specific Care Certification  พรอมกันถึง 6 โรค จากสถาบัน JCI (Joint Commission International) 

สหรัฐอเมริกา ไดแก โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคปวดหลัง โรคเบาหวานประเภท 2 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภาวะหัวใจลมเหลว และ
การรักษามะเร็งเตานมโดยการผาตัดสงวนเตา  

นอกจากนี้ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพยังไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล “Best of the Best Prime Minister’s Export Awards” 
ประเภทธุรกิจบริการสงออกดีเดน (Best Service Provider) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป ของโครงการ Prime Minister’s Export 
Awards โดยนับเปน 1 ใน 5 บริษัท ท่ีไดรับการคัดเลือกจากท้ังหมด 322 บริษัท และไดรับรางวัล “Trusted Brand Award ระดับโกลด” 

ในสาขาโรงพยาบาล เปนปที่สองติดตอกัน ตลอดจนถึงการที่ CNN ไดสัมภาษณผูบริหารระดับสูงและเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพ 
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการจัดทำรายงานพิเศษและเสนอบทวิเคราะหเกี่ยวกับประเทศไทยในสารคดีชุด “จับตาประเทศไทย” (Eyes on 

Thailand) ซึ่งไดเผยแพรออกอากาศไปท่ัวโลกในระหวางวันที่ 5-9 ธันวาคม 2554     

แมวาในป 2554 เศรษฐกิจของโลกไดชลอตัว สืบเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ประกอบกับประเทศไทย
ประสบกับปญหาอุทกภัยครั้งใหญในชวงปลายป ทำใหเกิดการหยุดชะงักของภาคการผลิตและธุรกิจหวงโซอุปทาน แตจากความรวมมือ
รวมใจของทุกคนในองคกร ทำใหบริษัทยังสามารถเติบโตไดอยางตอเน่ือง จากการขยายตัวของผลประกอบการภายในของกิจการ (Organic 
Growth) และการรับรูรายไดจากการควบรวมกิจการเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลในป 2554 ทำใหรายได

คารักษาพยาบาลของบริษัทขยายตัวจาก 23,513 ลานบาท ในป 2553 เปน 35,224 ลานบาท ในป 2554 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

จาก 2,295 ลานบาท ในป 2553 เปน 4,386 ลานบาท ในป 2554 หรือกำไรสุทธเิพิ่มขึ้น รอยละ 91 รวมทั้งมูลคาหลักทรัพยตาม

ราคาตลาดเพิ่มขึ้นจาก 57,940 ลานบาท ในป 2553 เปน 126,728 ลานบาท ในป 2554    

จากความแข็งแกรงทางการเงินน้ี บริษัทจึงไดรับการปรับเพ่ิมอันดับเครดิตองคกร และอันดับเครดิตตราสารหน้ี จากบริษัท ทริสเรทต้ิง 
จำกัด จากเดิมที่ระดับ “A” แนวโนมบวก เปน “A+” แนวโนม คงที่ ซึ่งสะทอนถึงจุดแข็งของบริษัทถึงความเปนผูนำธุรกิจในฐานะผู
ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญที่สุดในประเทศ คุณภาพการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย รวมถึงผูบริหาร 
บุคลากรและผูเชี่ยวชาญทางการแพทยที่มีความสามารถและมากประสบการณ ตลอดจนการขยายตัวของเครือขายที่แข็งแกรง  
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สารจากคณะกรรมการบริษัท



การเติบโตอยางยั่งยืนพรอมกับการดูแลสังคมไทย นับเปนอีกหนึ่งพันธกิจที่เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและบุคลากรทุกคนในองคกร
ใหความสำคัญ เพราะเราคือโรงพยาบาลของคนไทย จากปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลกรุงเทพไดจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตาม
ขาวสารและประเมินสถานการณอยางใกลชิด โดยมีมาตรการดำเนินการใน 4 ดาน คือ การปองกันโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ การ
ดูแลใหความชวยเหลือพนักงานและครอบครัว การใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีตางๆ โดยออกหนวยแพทย
เคล่ือนท่ี แจกจายเคร่ืองอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ รวมถึงขนยายผูปวยในพ้ืนท่ีประสบภัยดวยเฮลิคอปเตอรการแพทยฉุกเฉิน (SKY 
ICU) และสุดทายเปนการใหความชวยเหลือฟนฟูภายหลังน้ำทวม ซึ่งมหาอุทกภัยในครั้งนี้ถือเปนอีกบททดสอบหนึ่งของความรวมมือ
รวมใจของคนในองคกรและแสดงถึงวิสัยทัศนในการบริหารจัดการองคกรในภาวะวิกฤตของคณะผูบริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 

นอกจากน้ีโรงพยาบาลกรุงเทพยังไดจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ไดแก “โครงการมอบทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน” จำนวน 146 ทุน 
โครงการ “ตรวจสุขภาพสมาชิกสายใจไทยในวัยสูงอายุ” โดยรวมกับมูลนิธิสายใจไทย และกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพสมาชิก
สายใจไทยที่รวมโครงการจำนวน 127 คน โดยไมเสียคาใชจาย “โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี” โดยจัดกิจกรรมใหบริการตรวจ
สุขภาพฟรีที่สวนลุมพินี ตอเนื่องเปนปที่ 15 การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุน โดยสงแพทย พยาบาล และ
ยาเวชภัณฑ  เพื่อออกหนวยชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ ที่ศูนยอพยพผูประสบภัย จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุน และโดยความรวมมือของ
มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ยังไดจัดกิจการรม 
“โครงการมอบทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย พยาบาล และการสาธารณสุข ประจำป 2554” จํานวน 8 ทุน ซ่ึงดำเนินโครงการ
อยางตอเนื่องมาเปนเวลา 9 ป “โครงการชวยเหลือผูยากไรสัญจร ประจำป 2554” โดยการจัดกิจกรรมใหความชวยเหลือดาน
สาธารณสุข เชน การตรวจรางกายประจำป ตรวจสุขภาพฟน มอบยา เวชภัณฑ และอื่นๆ ใหแกผูยากไร เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส 
ตามสถานสงเคราะหตางๆ โดยหวังวาความชวยเหลือจากจุดเล็กๆ เหลาน้ี จะทำใหสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ความทาทายในขวบปตอไปของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงมิใชมีเพียงการเติบโตเทาน้ัน แตเปนการสรางความเช่ือม่ันแกผูใชบริการ
และดูแลสังคมไทยอยางตอเนื่องในฐานะที่เปนโรงพยาบาลของคนไทย เพื่อใหกาวยางสูปที่ 41 ของโรงพยาบาลกรุงเทพมีความเขมแข็ง
และพรอมรับกับการเปดเสรกีารคาและการบริการในภูมิภาคอาเซียนในป 2558 อยางม่ันคง    

ในนามของคณะกรรมการบริษัท จึงตองขอแสดงความขอบคุณตอผูใชบริการ ผูถือหุน  ผูถือหุนกู แพทย พยาบาล บุคลากรและผูมี
สวนไดเสียในทุกภาคสวนสำหรับความสนับสนุนและความเชื่อมั่นที่ทานมีตอเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ การสนับสนุนจากทุกทานจะเปน
แรงผลักดันใหองคกรแหงนี้เติบโตคูสังคมไทยอยางยั่งยืนตอไป

(ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์)
ประธานกรรมการบริษัท
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(นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ)
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ
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ภาพรวมทางการเงิน

รายไดคารักษาพยาบาลและอัตราการเติบโต

รายไดคารักษาพยาบาล (ลานบาท)

2552 2553 2554
21,597

1.9%

23,513 35,224

49.8%

8.9%

อัตราการเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาล

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
อัตรากำไรสุทธิ

หมายเหตุ รวมรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)
2552 2553 2554
1,725

7.9%

2,295 4,386

11.9%

9.6%

สินทรัพยรวมและหนี้สินรวม

สินทรัพยรวม (ลานบาท)
หนี้สินรวม (ลานบาท)

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหน้ีสิน
ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอ EBITDA (เทา)

2552

30,359

15,612

2553

32,197

15,914

2554

58,792

25,375

2552 2553 2554

0.7

2.1

1.5

0.40.5

1.5

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอ EBITDA (เทา)
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)
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58,792
25,375
33,417

 35,224
 36,726
 4,386

 1,545.5
 21.6

3.0
2/

49.8
91.1

 23.2
10.6
11.9

9.6
18.4

1.2
27.3
12.2
39.8

0.5
0.4
1.5

11.1

32,197
15,914
16,283

 23,513
 23,968
 2,295

1,246.0
13.1
1.9
0.8

8.9
33.0

 23.0
9.5
9.6

7.3
15.4

0.8
26.7
8.7

31.5

0.7
0.5
1.5
9.5

30,359
15,612
14,747

21,597
21,945
1,725

1,214.5
12.1
1.4
0.7

 1.9
3.8

 22.9
 7.9
 7.9

5.9
13.0

1.5
26.2
7.0

29.8

0.8
0.7
2.1
7.8

2554 2553 2552

งบดุล (หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม

งบกำไรขาดทุน (หนวย : ลานบาท)
รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการดำเนินงานรวม1/

กำไรสุทธิ

ขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ

จำนวนหุนสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลคา (ลานหุน)
มูลคาตามบัญชีขั้นพ้ืนฐาน (บาท)
กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)
เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราการเติบโต (รอยละ)

อัตราการเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาล
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ 
ความสามารถในการทำกำไร (รอยละ)

EBITDA Margin ไมรวมรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)1/

อัตรากำไรสุทธิ ไมรวมรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)1/

อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทน (รอยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉล่ีย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย
การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)
ระยะเวลาชำระหน้ีเฉล่ีย (วัน)
ภาระหนี้และความสามารถในการชำระหน้ี (เทา)

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอ EBITDA
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบ้ีย
1/ ไมรวมรายการไมปกติ (Non-Recurring Items) ซ่ึงประกอบดวย (ผลขาดทุนจากการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในป 2552) (กำไรจากการตอรองราคาซ้ือจากการลงทุน
    ในบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด  ในป 2553) และ (กำไรจากการปรับมูลคาเงินยุติธรรมของเงินลงทุนในป 2554)   
2/ เปนอัตราท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2555  



สรรคสรางวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง
การพัฒนาศักยภาพดานบริการและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา คือสิ่งที่เราทุมเทเสมอมา 
เพราะเราเช่ือวาพัฒนาการที่ไมหยุดน่ิงในปจจุบัน ชวยริเริ่มสรางสรรคสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รอยละ 20-49

COOL &
JOY 30.0

MP 49.0

S.R.
Property 49.0

Seam
Reap 49.0

PPFP 49.0

RAM 38.2

B-COP 49.0

KDH 20.0

นอยกวารอยละ 20

BH 14.2

รอยละ 50-89

NHS 74.0

BPD 79.0

Angkor
Pisith 80.0

BKH 89.7

70.0Royal
Rattanak

AIH
ANB
BCH
B-Cop
BDMS Inter
BDMS Training
BH
BHH
BHI
BIO
BKH
BKY
BNH
BPD
BPH
BPK
BRH

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

BSH
BTH
Cool & Joy
First Health
GLS
Irving
KDH 
MP
NHS
NPMS
PCHOK
BPB 
PMED
PNW
PPCL
PPFP
PPMS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

PSAMUT
PYT 1
PYT 2
PYT 3
PYTS
RAH
RAM
Royal Abu Dhabi
Royal BKK
RRH
S.R. Property
Seam Reap 
Sodexho
SSH
SVH
Udon Pattana

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
Angkor Pisith Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Service LLC.
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด 
Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. 
S.R. Property Co., Ltd.
Seam Reap Invesment Co., Ltd.
บริษัท โซเด็กซโซ เฮ็ลธแคร ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด 

รอยละ 90 ขึ้นไป

BPK 99.7

BHH 98.8

BSH 100.0

BIO 95.0

BDMS
International 100.0

BHI 100.0

PSAMUT 88.7

PCHOK 80.7

PNW 99.8

BTH 99.8

BCH 99.7

BPH 97.2

GLS 100.0

BNH 91.5

BRH 100.0

NPMS 100.0PPMS 100.0

BKY 100.0

BDMS
Training 100.0

100.0PYT1

99.1PYT2

PYT3 97.8

PYTS 64.6

100.0Royal
BKK 100.0ANB

74.0Sodexho

67.5SSH

95.0Irving

99.0First
Health

30.0Royal Abu
DhabiAIH 100.0

SVH 95.8

PPCL 97.1

100.0PMED100.0BPB

ชื่อบริษัท

7

Udon
Pattana 14.9

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด  
บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด 
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 
บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด 
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
Phnom Penh First Property Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Public Co., Ltd

บริษัท เอเชียอินเตอรเนชั่นเนล เฮลทแคร จำกัด 
บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด 
BDMS International Medical Services Co., Ltd.
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด   
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแต
รอยละ 10 ข้ึนไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554

รายช่ือบริษัท วันท่ีจดทะเบียน สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ อัตราการถือหุน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (PPCL)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
ถือผาน บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
ถือผาน บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
ถือผาน บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
ถือผาน บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เขาใหญ จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด 
 

บริษัท วัฒนเวช จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)

 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (BNH)

 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

Angkor Pisith Co., Ltd.   

Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

B.D.M.S. International Medical Services
Co., Ltd.

18 มิ.ย. 2535

11 ธ.ค. 2544

15 ก.ย. 2527

24 ก.ย. 2539

17 ก.พ. 2538

8 ต.ค. 2529

30 ม.ค. 2535

17 ก.ค. 2513

27 ม.ค. 2536

18 ก.ค. 2550

14 ส.ค. 2546

13 ส.ค. 2545

25 ม.ค. 2537

28 ต.ค. 2526

15 มี.ค. 2537

27 ก.ค. 2538

1 พ.ค. 2532

28 ธ.ค. 2519

27 ส.ค. 2534

24 พ.ย. 2535

7 ก.ย. 2535

20 ธ.ค. 2548

มิ.ย. 2550

27 พ.ย. 2549

20 ธ.ค. 2548

943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

90 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

123 ถนนศรีนครินทร ตำบลบางเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว
กรุงเทพฯ

44/505 ถนนนวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

57 หมู 3 ตำบลบอผุด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี

8 หมู 2 ซอยแสงจันทรเนรมิตร ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  

276 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดตราด

25/14 ถนนทาหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี

2/1 ถนนหงษหยกอุทิศ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

301 ถนนสุขุมวิท กม.143 อำเภอเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ

9/1 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ

1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

288 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

61A Street  214, Sangkat Beong Rang, 
Khan Don Peh, Phnom Penh, Cambodia.

Holding Company

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปดดำเนินการ)

โรงพยาบาลเอกชน   
 

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน  
 

โรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลเอกชน 
 ที่ประเทศกัมพูชา  

โรงพยาบาลเอกชน 
 ที่ประเทศกัมพูชา  
โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา 
(ยังไมเปดดำเนินการ)
โรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศกัมพูชา 
(ยังไมเปดดำเนินการ)

2,341,274,292 มูลคาท่ี
ตราไว 1 บาทตอหุน

18,100,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

22,511,351 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

35,954,180 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

30,000,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

8,400,000 มูลคาท่ีตราไว
5 บาทตอหุน

200,538,671 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

7,000,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

15,000,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

40,000,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

50,000,000 มูลคาท่ีตราไว
5 บาทตอหุน

18,000,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

100,000,000 มูลคาท่ีตราไว
5 บาทตอหุน

100,000,000 มูลคาท่ีตราไว
5 บาทตอหุน

28,000,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

100,000,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

58,611,935 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

30,000,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

10,500,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

10,000 มูลคาท่ีตราไว
USD1,000 ตอหุน

6,500 มูลคาท่ีตราไว
USD 1,000 ตอหุน

10,000 มูลคาท่ีตราไว
USD1,000 ตอหุน

1,000 มูลคาท่ีตราไว
KHR 9,200,000 ตอหุน

97.14%

99.99%

99.09%

64.64%

99.99%

88.73%

99.76%

100.00%

100.00%

100.00%

99.76%

99.69%

99.68%

98.78%

97.22%

95.76%

91.48%

89.71%

79.00%

80.00%

70.00%

100.00%

100.00%

จำนวนหุนท่ีออก
และเรียกชำระแลว

National Road No.6, Kruos Village,
Svay Dangkom Commune, Siem Reap District,
Siem Reap Province, Cambodia.
No.11, Street 592, Sangkat Boeung Kak 2,
Khan Toul Kok, Phnom Penh, Cambodia.

Toeuk Thla Village, Russian Federation Blvd., 
Sangkat Toeuk Thla, Khan Russey Keo,
Phnom Penh, Cambodia.

โรงพยาบาลเอกชน
(สมิติเวชสุขุมวิท
และสมิติเวช ศรีนครินทร)

หุนสามัญ 5,442,995 
หุนบุริมสิทธ์ิ 3,750,000 

มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนสามัญ 8,700,000 
หุนบุริมสิทธ์ิ 1,300,000

มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%
97.76%

86.02%
79.93%
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หมายเหต ุ *** บริษัทไดเขาไปลงทุนเทานั้น ไมไดมีสวนรวมในการบริหารงาน

รายช่ือบริษัท วันที่จดทะเบียน สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ อัตราการถือหุน

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

S.R. Property Investment Co., Ltd.  

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮ็ลธแคร ซิสเต็มส จำกัด
ถือผาน SVH และ BNH อีกรอยละ 25.97

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮ็ลธแคร จำกัด
 (AIH)

Al Ghaith Bangkok Dusit Management 
Services LLC. ถือผาน (AIH)

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 

บริษัท รอยัลบางกอก แฮลธแคร จำกัด 

บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
ถือผาน บริษัท รอยัลบางกอก แฮลธแคร จำกัด 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร
นายหนาประกันชีวิต จำกัด

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด                   

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด  
ถือผาน SVH 

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

บริษัท คูลแอนดจอย จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ***
(RAM)

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) ***

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ***

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ***
ถือผาน PPCL และ RAM อีกรอยละ 13.27

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด
 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
ถือผาน SVH 

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
ถือผาน SVH 

บริษัท โซเด็กซโซ เฮ็ลธแคร ซัพพอรท เซอรวิส
(ประเทศไทย) จำกัด ถือผาน First Health 

20 ธ.ค. 2548

10 ก.พ. 2549

 27 พ.ย. 2549

7 พ.ย. 2544

25 ก.ค. 2544

17 ก.ค. 2546

มิ.ย. 2550

18 ส.ค. 2551

11 ก.พ. 2551

1 มิ.ย. 2504

2 ม.ค. 2524

29 ส.ค. 2554

20 ธ.ค. 2545

9 เม.ย. 2544

26 ส.ค. 2514

29 มิ.ย. 2538

20 พ.ค. 2546

25 ส.ค. 2529

15 ธ.ค. 2532

7 ม.ค. 2536

9 มิ.ย. 2537

23 ก.ย. 2553

14 พ.ย. 2545

23 มี.ค. 2547

15 พ.ค. 2547

No.61 Street 214, Sangkat Beong Rang,
Khan Don Peh, Phnom Penh, Cambodia.

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

2301/2 อาคารศูนยทันตกรรม
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

39/1 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว 
กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล    
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

124 ถนนธนบุรี-ปากทอ กรุงเทพฯ

1111 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

2138 ถนนรามคำแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ

33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม.

337 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

555/5 ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

488 ถนนศรีนครินทร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ

488 ถนนศรีนครินทร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

23/93 อาคารสรชัย ซอยสุขุมวิท 63
ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

Land Holding
Company  

Land Holding
Company  

Land Holding
Company  

หองปฏิบัติการ
ชีวโมเลกุล

Share service
company

Holding Company         

โรงพยาบาลเอกชน   
ในประเทศ UAE 

ประกอบกิจการดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ประกันสุขภาพ

นายหนาประกันชีวิต
  

Dormant Company
  

โรงพยาบาลเอกชน

จำหนายและผลิตยา

บริการขนสงผูปวย
ทางอากาศ 

ประชาสัมพันธ
และสงเสริมการตลาด

โรงพยาบาลเอกชน

 
โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน
 

ศูนยจัดฝกอบรมใหกับ
พนักงานในเครือ

บริหารจัดการทรัพยสิน

ภัตตาคารและ
อาหารสุขภาพ

บริการเสริมแกลูกคา
ในดานตางๆ

1,000 มูลคาท่ีตราไว
KHR 20,000 ตอหุน

1,000 มูลคาท่ีตราไว
KHR 20,000 ตอหุน

1,000 มูลคาท่ีตราไว
KHR 20,000 ตอหุน

1,000,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

7,500,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

3,500,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

10,000 (ราคาที่ตราไว)
AED 1,000 ตอหุน

20,000,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

73,600,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

115,000 มูลคาท่ีตราไว
1,000 บาทตอหุน

10,500,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

400,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

10,000 มูลคาท่ีตราไว
100 บาทตอหุน

18,751,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

2,143,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

10,000,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

500,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

12,000,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนสามัญ 728,383,622
มูลคาท่ีตราไว 1 บาทตอหุน

15,000,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

30,000,000 มูลคา
ที่ตราไว 1 บาทตอหุน

100,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

10,000 มูลคาท่ีตราไว
10 บาทตอหุน

1,400,000 มูลคา
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

150,000 มูลคา
ที่ตราไว 100 บาทตอหุน

49.00%

49.00%

49.00%

95.00%

74.02%

100.00%

30.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.94%

100.00%

99.93%

67.52%

49.00%

49.00%

30.00%

38.24%

14.22%

20.01%

14.90%

100.00%

95.00%

99.99%

74.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเรียกชำระแลว

517 Road No.6, Phum Salakanseng,
Khum Svay Damdum, Srok Khet, Siem Reap,
Cambodia.
517 Road No.6, Phum Salakanseng,
Khum Svay Damdum, Srok Khet, Siem Reap,
Cambodia.

AI Gaith Tower 14th Floor,
Office Number 1401, Hamdan Street,
Abu Dhabi, United Arab Emirates 

Holding Company         
ถือหุนใน บจก. เอ. เอ็น. บี.
ลาบอราทอรี่ จำกัด
ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับยารักษาโรค
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1. นายแพทยปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ
    ประธานคณะผูบริหาร
    และกรรมการผูอำนวยการใหญ

2. นายแพทยพงษ์ศักดิ์  วิทยากร 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1

3. นายวิชัย  ทองแตง 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2

7.  นายแพทยชาตรี  ดวงเนตร 
     กรรมการ

8. นายประดิษฐ  ทีฆกุล 
     กรรมการ

9. นายธวัชวงค' ธะนะสุมิต 
     กรรมการ

กรรมการ

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ
    นายแพทยสันตศิริ 'ศรมณี 
    กรรมการอิสระ

3. นายชวลิต  เศรษฐเมธีกุล 
    กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ
    นายแพทยอรุณ  เผาสวัสดิ์ '
    ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
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4. นายแพทยจุลเดช  ยศสุนทรากุล
     กรรมการ

5. นายแพทยจิโรจน  สุชาโต
     กรรมการ

6. นายวัลลภ  อธิคมประภา 
     กรรมการ

10. นางสาวกนานุช  เล็กวิจิตร
       กรรมการ

4. ดร.สมชัย  สัจจพงษ์% 
    กรรมการอิสระ

5. นายศรีภพ  สารสาส 
    กรรมการอิสระ



ประวัติกรรมการและผูบริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

12

หมายเหตุ * : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 30 กันยายน 2554 รวมคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทย อรุณ เผาสวัสด์ิ
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
อายุ 74 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, Thai Institute of 
  Directors Association 
• Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูรก เยอรมนี
• Facharzt fur Chirurgie แพทยสภารัฐฮัมบูรก เยอรมนี
• ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ
• ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ที่ปรึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• ประธานฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
• คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายกแพทยสภา
• นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภฯ 
ตำแหนงงานอื่น
• ประธานกลุมสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางแหงประเทศไทย
• รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล
• คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป
• รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ 
• กรรมการ บริษัท เจาพระยาเวชกิจ จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา จำกัด (มหาชน)
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2541
จำนวนครั้งท่ีเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 381,871 หุน (0.025%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

นายแพทย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผูบริหารและ
กรรมการผูอำนวยการใหญ 
อายุ 78 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, Thai Institute of 
  Directors Association 
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
  ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 1
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ประสบการณ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• สมาชิกวุฒิสภา 
• อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยโฮลดิ้ง จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ 
  (อำนวยเภสัช) จำกัด 
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 162,115,584 หุน (10.50%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี 
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หมายเหตุ * : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 30 กันยายน 2554 รวมคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)
** : ไดรับแตงต้ังตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท มีผลต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 
        และเขารวมประชุมคณะกรรมการต้ังแตการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 เปนตนไป  

นายแพทยพงษ์ศักด์ิ  วิทยากร
รองประธานกรรมการบริษัทคนท่ี 1 และที่ปรึกษาบริษัท 
อายุ 78 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา Humanities Universities of Baguio
• Directors Accreditation Program รุนท่ี 45, Thai Institute of  Directors Association 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
• DTM & H คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
• Post graduate study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ
• กรรมการผูอำนวยการใหญ/บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการกองสถานพยาบาล คุรุสภา
• คณะกรรมการท่ีปรึกษา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดานการแพทยและสังคม
• นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  
• กรรมการแพทยสมาคม
ตำแหนงงานอื่น
• รองประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด 
• รองประธานกรรมการ Angkor Pisith Co., Ltd. 
• ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 
• ประธานกรรมการบรษิัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด
• ประธานกรรมการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส (ประเทศไทย) จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด 
• ประธานกรรมการบริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จำกัด 
• ประธานกรรมการบริษัท รอยัลบางกอก แฮลทแคร จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 13,629,160 หุน (0.90%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

นายวิชัย ทองแตง
รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 
อายุ 65 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15
• Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 3
• Directors Certification Program รุนที่ 62, 
  Thai Institute of Directors Association 
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุนที่ 21
• Role of Chairman Program (RCP) รุนที่ 11
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 9 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตร (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร จำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ กลุมบริษัท KPN, YAMAHA
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท เค พี เอ็น ออโตโมทีพ จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ยานภัณฑ จำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการบริหาร IVGlobal Securities
ตำแหนงงานอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแตง จำกัด
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด แอสเซท จำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมโทร แมชินเนอรี่ จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2554
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 8/9**
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 211,518,748 หุน (13.70%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี
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หมายเหตุ * : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 30 กนัยายน 2554 รวมคูสมรสและบตุรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

นายวัลลภ อธิคมประภา
กรรมการและท่ีปรึกษาบริษัท 
อายุ 68 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดบัสูง รุนที่ 8  
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ 6 
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ปรม. 6) สถาบันพระปกเกลา
• ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ รุนท่ี 4 
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา
• The Role of the Chairman, Batch 9, 
  Thai Institute of Directors Association - Year 2004
• Directors Certification Program รุนที่ 20, 
  Thai Institute of Directors Association 
• Senior Executive Program, Sasin Graduate Institute 
  of Business Administration   
• ปริญญาโทบัญชี Roosevelt University, USA
ประสบการณ
• กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
• ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 
  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการ Thai Wah Resorts Development Co., Ltd. 
  (Laguna Resort & Hotels PCL.) 
ตำแหนงงานอื่น
• รองประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัด
• กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด
• กรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ Rattanak Medical Services Co., Ltd.
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2542
จำนวนครั้งท่ีเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 17,521,019 หุน (1.13%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการ 
อายุ 79 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, 
  Thai Institute of Directors Association
• Diplomate of American Board of Surgery 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ
• หัวหนาฝายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแหงชาติ
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ 
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ตำแหนงงานอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
• กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด 
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2535
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 27,565,795 หุน (1.80%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี 
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หมายเหตุ * : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 30 กันยายน 2554 รวมคูสมรสและบตุรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

นายแพทยจิโรจน สุชาโต
กรรมการ 
อายุ 76 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, 
  Thai Institute of Directors Association
• Diplomate of American Board of Radiology, 
  Downstate University of New York 
• Graduated Course Radiobiology 
  at M.D. Anderson Hospital, Houston, Texas
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ
• ผูอำนวยการ โรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร (รังสีเทคนิค)
• อาจารยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
• ท่ีปรึกษาดานรังสีวิทยา สถานพยาบาลคุรุสภา
ตำแหนงงานอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัด
• กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งท่ีเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 39,273,009 หุน (2.54%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
กรรมการ/รองกรรมการผูอำนวยการใหญ 
อายุ 67 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 54, 
  Thai Institute of Directors Association 
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 10
• Fellow, American College of Medical Quality
• Certified, American Board of Quality Assurance & 
  Utilization Review Physicians
• Fellow, American Academy of  Pediatrics
• Certified, American Board of  Pediatrics 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
ประสบการณ
• ผูอำนวยการดานปฏิบัติการทางการแพทย กลุมภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• Clinical Assistant Professor of Paediatrics, College of 
  Medicine, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA
• Chairman of the Board, Jameson Physician Hospital 
  Organization, New Castle, Pennsylvania, USA
• President, Lawrence Independent Physician Association, 
  Lawrence County, Pennsylvania, USA
• Physician Executive, Jameson Health System, New Castle, 
  Pennsylvania, USA
• Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality 
  Assurance & Utilization Review Physicians, USA 
ตำแหนงงานอื่น
• รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
• กรรมการ บริษัท เนช่ันแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด 
• กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.
• กรรมการ Angkor Pisith Co., Ltd.
• กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
• กรรมการ บริษัท Rattanak Medical Services Co., Ltd.
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท โซเด็กซโฮ เฮลทแคร ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด   
• กรรมการ บริษัท ซูพีเรีย ไบโอเทค โฮลดิ้ง จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2549
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 150,000 หุน (0.01%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี
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หมายเหตุ * : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 30 กนัยายน 2554 รวมคูสมรสและบตุรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการและรักษาการ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ 
อายุ 53 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 29, 
  Thai Institute of Directors Association 
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
• กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการ บริษัท โซเด็กซโฮ เฮลทแคร ซัพพอรท เซอรวิส 
  (ประเทศไทย) จำกัด 
• กรรมการ บริษัท โซเด็กซโฮ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการรองผูอำนวยการใหญอาวุโสฝายบริหาร
  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน)
• กรรมการ บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพ
  เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2551
จำนวนครั้งท่ีเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 3,400,000 หุน (0.22%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิริ ศรมณี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
อายุ 77 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 43, 
  Thai Institute of Directors Association 
• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประสบการณ
• รองอธิการบดี ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic 
  Diseases, WHO
ตำแหนงงานอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
• รองประธานกรรมการ บริษัท จุรีเวช จำกัด 
  (โรงพยาบาลจุรีเวช รอยเอ็ด) 
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 13/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 1,715,127 หุน (0.11%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี
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หมายเหตุ * : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 30 กันยายน 2554 รวมคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)
** : ไดรับแตงต้ังตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท มีผลต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 
        และเขารวมประชุมคณะกรรมการต้ังแตการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 เปนตนไป  

นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
กรรมการ 
อายุ 64 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Certification Program รุนที่ 27, 
  Thai Institute of Directors Association
• นิติศาสตรบัณฑิต 
ประสบการณ
• กรรมการผูจัดการบริษัท Air Lanka Catering จำกัด 
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการรองผูอำนวยการใหญฝายการเงิน 
  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
• กรรมการและผูอำนวยการใหญ 
  บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพ
  เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด 
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2542
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 3,501,256 หุน (0.23%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการอิสระ 
อายุ 64 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 40
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Directors Accreditation Program รุนที่ 6/2003, 
  Thai Institute of Directors Association
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 74, 
  Thai Institute of Directors Association 
ประสบการณ
• อธิบดีกรมศุลกากร
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมสรรพสารมิต
• ประธานกรรมการ บรรษัท ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
  ขนาดยอม (บยส.)
• รองประธานกรรมการ การไฟฟานครหลวง
• รองประธาน บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
• รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา
• กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา 
ตำแหนงงานอื่น
• ประธานคณะกรรมการ 
  บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
• ประธานเจาหนาที่บริหาร 
  บริษัท ศรีราชา ฮารเบอร จำกัด (มหาชน)
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2554
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 9/9**
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี
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หมายเหตุ * : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 30 กนัยายน 2554 รวมคูสมรสและบตุรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

ดร. สมชัย สัจจพงษ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
อายุ 50 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2533/OHIO STATE UNIVERSITY 
  (ไดรับทุนรัฐบาลศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก)
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2528/OHIO STATE UNIVERSITY
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) พ.ศ. 2527 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Directors Accreditation Program รุนที่ 75, 
  Thai Institute of Directors Association 
ประสบการณ
• ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง 
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการสำนักนโยบายการคลัง 
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกลุมงานบริหารความเส่ียงดานการคลัง 
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
• ผูอำนวยการกองนโยบายและวางแผนงานการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกองนโยบายและวางแผนฟนฟูเศรษฐกจิ
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ตำแหนงงานอื่น
• ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• คณะกรรมการ การไฟฟานครหลวง
• กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2551
จำนวนครั้งท่ีเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 9/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

นายศรีภพ สารสาส
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
อายุ 55 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program - ACP 
  รุนที่ 1/2547
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  รุนที่ 22/2545
• วุฒิบัตร สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), 
  University of Southern California, USA
ประสบการณ
• กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
  บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เงินทุนภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
• ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บริหารและพัฒนา
  เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ลีฟวิ่งแลนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน) 
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2551
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี
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หมายเหตุ * : จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 30 กันยายน 2554 รวมคูสมรสและบตุรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)
** : ไดรับแตงต้ังตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท มีผลต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 
        และเขารวมประชุมคณะกรรมการต้ังแตการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 เปนตนไป  

นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร
กรรมการ 
อายุ 55 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• Directors Accreditation Program รุนที่ 81, 
  Thai Institute of Directors Association 
ประสบการณ
• กรรมการ บริษัท กรณทิพย จำกัด
• กรรมการ บริษัท เมโทรแกรนิต จำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) 
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการบริหาร บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเม่ือ
• พ.ศ. 2554
จำนวนครั้งท่ีเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 9/9**
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 3,204 หุน (0.0002%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

นางนฤมล นอยอ่ำ
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน 
อายุ 54 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) 
  มหาวิทยาลัยนอรทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบันฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 13 สถาบันพระปกเกลา (ปปร.13)
• Successful Formulation & Execution of Strategy 
  Class 6/2010 จัดโดย Thai Institute of Directors Association 
• Directors Certification Program รุนที่ 107, 
  จัดโดย Thai Institute of Directors Association 
• Financial Executive Development Program รุนที่ 12 
  จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for 
  Executives from Financial Institutions
• Applied International Management Program, Sweden 
  จัดโดยรัฐบาลสวีเดน  
ประสบการณ
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายการเงนิ 
  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
• กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เนช่ันแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี



ดูแลดวยหัวใจ มีเพียงสิ่งเดียวท่ีสามารถสงผานความรูสึกดีๆ ถึงกันได 
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การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
จุดมุงหมายของโรงพยาบาลกรุงเทพคือ การใหบริการทางการแพทย ท่ีครบวงจรเพ่ือใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด เราต้ังใจ

และทุมเทเพื่อบรรลุจุดมุงหมาย การใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพสูงไดมาตรฐานสากล คงไวซึ่งจรรยาบรรณทางการแพทยในการ
ดูแลและรักษาผูปวย โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในวงการแพทยมาใช ตลอดจนฝกบุคลากรทางการแพทยใหมีความเชี่ยวชาญและความ
ชำนาญในระดับสูง เพื่อยกระดับและดูแลคุณภาพชีวิตของผูที่มารับการรักษา

ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญประการหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังท่ีจะทำใหผูรับบริการพอใจ

ดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงนอกจากความรับผิดชอบในจรรยาบรรณวิชาชีพซ่ึงแพทยมีตอผูปวยตามท่ีไดแสดงไวใน “นโยบายตอ
ผูรับบริการ” ซ่ึงแสดงไวในรายงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (รายงานประจำป หนา 64) แลว ในป 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพยังมีกิจกรรม
และโครงการตางๆ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบและความใสใจที่โรงพยาบาลมีตอผูมาใชบริการ ดังนี้

1. โครงการ “Big Give เกิดท่ีน่ี คลอดท่ีน่ี ไมมีคาใชจาย” เน่ืองในโอกาสวันแมแหงชาติ 
และฉลองการกาวสูปที่ 40 ของการใหบริการ โรงพยาบาลใหผูที่เคยเกิดที่นี่ หรือ “ลูกสาว
โรงพยาบาลกรุงเทพ” จำนวน 40 รายแรก ไดรับสิทธ์ิคลอดท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพโดยไมเสีย
คาใชจาย เพ่ือแสดงความระลึกถึงและตอบแทนแกผูที่มาใชบริการของโรงพยาบาล  

2. โครงการ “เราอยากใหคุณถาม" เปนโครงการท่ีสรางมาตรฐานการบริการท่ีปลอดภัย
สำหรับผูรับบริการ และญาติ เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการรักษาพยาบาล มีวัตถุประสงคเพ่ือให
ผูรับบริการทุกทานมีสวนรวมในการรักษาพยาบาลอยางปลอดภัย โดยมีเปาหมายดานความ
ปลอดภัย ไดแก เปาหมายในการดูแลผูปวยถูกคน โดยแพทย พยาบาล จะมีการทวนสอบ 
ช่ือ-สกุล และวันเดือนปเกิด ของผูรับบริการกอนใหบริการทุกคร้ัง เปาหมายในการส่ือสารกับ
ผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ เปาหมายใหผูรับบริการไดรับยาอยางปลอดภัย เปาหมาย
ความปลอดภัยจากการติดเช้ือ และเปาหมายเพ่ือความปลอดภัยจากการล่ืน พลัดตก หกลม เปนตน

3. การศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการและข้ันตอนหลักของการใหบริการ เพ่ือมุงเนนการลดเวลา และคาใชจายใน
การรักษาพยาบาลแกผูปวย เชน

• โครงการ “เราพรอม (We Are Ready)” โดยแผนกหองผาตัดหัวใจ (Heart Operation Room (OR) unit)
• โครงการ “การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการใหบริการ” เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผูปวย หรือ Streamlining of Patient Flow: the 
Improvement of Patient Care โดยแผนก Oncology Imaging and Radiation Therapy

• โครงการ “บริการเบ็ดเสร็จ ณ หน่ึงจุด หรือ One Stop Service” โดยแผนกอายุรกรรม (Department of Internal Medicine)
• โครงการ “ลดคาใชจายและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลของผูปวยท่ีรับการรักษาดวยเคมีบำบัดโดยใช disposable pump 
อยางมีประสิทธิภาพ หรือ Shortened Length of Stay (LOS) and Decreased Cost of Treatment by Effective Use 
of Disposable Pump” โดยแผนก Cancer Clinic, Breast Clinic, Chemotherapy Service Unit, Palliative Medicine 
Clinic, Surgical Oncology Clinic, Ward 4W, Ward 5W และ Ward 6W 

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
โครงการแขงขันอาคารอนุรักษพลังงาน 2010 ( BEAT 2010) บริษัทฯ ไดรวมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวง

พลังงาน เขารวมการแขงขัน BEAT 2010 เพ่ือปรับปรุงการใชพลังงานในอาคารใหมีประสิทธิภาพ และ เปนส่ือกลาง “สรางจิตสำนึก และ 
หาแนวทางการประหยัดพลังงาน” ตอประชาชนไทย 

โดยบริษัทไดเขารวมโครงการน้ีต้ังแต เดือน เมษายน 2553 และ จะส้ินสุดในเดือน สิงหาคม 2554 เปาหมายของการเขารวมโครงการ
คือไดอาคารที่เปนตัวอยางที่ดีในการบริหารจัดการใชพลังงาน (Building Energy Award of Thailand; BEAT) ยังสามารถสรางองค
ความรูถายทอดไปยังอาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ปลกูจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานสูมวลชนและบุคลากรในองคกร
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ดานการศึกษา
• การใหทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย พยาบาล และการสาธารณสุข 

ประจำป 2554 โดยมูลนิธิเวชดุสิตไดมอบทุนจํานวน 8 ทุน จากโครงงาน
วิจัยสงเขามารับการพิจารณาท้ังหมด 49 โครงงาน ซ่ึงไดดำเนินโครงการ
อยางตอเนื่องมาเปนเวลา 9 ป รวมทุนท่ีสนับสนุนท้ังสิ้น 52 ทุน

• โครงการมอบทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพ
ไดจัดขึ้นเปนประจำอยางตอเนื่องทุกป ในป 2554 นี้ถือเปนปที่ 17 ของ
การดำเนินกิจกรรมดังกลาว โดยมีบุตรของพนักงานท่ีไดรับทุนการศึกษาท้ังหมด 146 ทุน คิดเปนเงิน 730,000 บาท

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
1. ดานคุณภาพชีวิต
• โครงการ “ตรวจสุขภาพสมาชิกสายใจไทยในวัยสูงอายุ” มูลนิธิสายใจไทยรวมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ และกระทรวงสาธารณสุข 

ตรวจสุขภาพสมาชิกสายใจไทย  เพื่อแสดงความหวงใยแกสมาชิกสายใจไทยที่อยูในวัยสูงอายุซึ่งมีโอกาสที่จะเจ็บปวยไดมากขึ้น จึงจำ
เปนตองไดรับการดูแลฟนฟูสุขภาพรางกายและจิตใจโดยรวมเปนพิเศษ โดยจัดทำเปนโครงการนำรองในภาคกลาง มีสมาชิกสายใจไทย
ที่มีอายุ 55 ปขึ้นไปเขารวมโครงการจำนวน 127 คน ท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยไมเสียคาใชจาย

• โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี โรงพยาบาลกรุงเทพจัดมาอยางตอเน่ืองติดตอกันมาเปนปท่ี 15 เพ่ือตรวจสุขภาพเบ้ืองตน และเตรียม
รถพยาบาลฉุกเฉิน standby ใหกับประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนลุมพินี นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังจัดกิจกรรมเสริมความรู
สุขภาพ ดวยเสวนาความรู จากแพทยผูเชี่ยวชาญ เกมสเสริมทักษะเปนประจำทุกวันอาทิตยตนเดือน

2. ดานสังคมและสาธารณประโยชน
• การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยสึนามิ ท่ีประเทศญ่ีปุน โรงพยาบาลกรุงเทพ รวมกับ

ศูนยขอมูลขาวสารสถานพยาบาลนานาชาติแอมดา ใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยสึนามิ 
ท่ีประเทศญ่ีปุน โดยสงแพทย พยาบาล และยาเวชภัณฑ เพ่ือออกหนวยชวยเหลือดูแลผูสูง
อายุ ที่ศูนยอพยพผูประสบภัย จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุน นอกจากนี้กลุมโรงพยาบาล
กรุงเทพและสมิติเวชยังไดรวบรวมเงินเพ่ือสมทบทุนชวยเหลือผูประสบภัย ผานทางสถานฑูต
ญี่ปุนประจำประเทศไทย และชุมชนชาวญ่ีปุนในประเทศไทย

• การบรรเทาทุกขแกผูประสบอุกทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต เครือรพ.กรุงเทพ และมูลนิธิ
เวชดุสิตฯ บริจาคเงิน เวชภัณฑ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใชที่จำเปน มูลคา
รวม 10 ลานบาท โดยรวมกับสายการบินบางกอกแอรเวยส ไปบรรเทาทุกขแกประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดตางๆ ของภาคใตที่รับความเดือดรอนจากเหตุอุทกภัย จัดทีมแพทยและ
พยาบาลเคล่ือนท่ีลงพ้ืนท่ีไปตรวจสุขภาพใหประชาชนอยางตอเน่ือง พรอมปฏิบัติงานขนยาย
ผูปวยดวยเฮลิคอปเตอรการแพทยฉุกเฉิน (SKY ICU) เพื่อขนยายผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง 
ชวยลำเลียงผูปวยหนัก หญิงตั้งครรภใกลคลอด เด็กและผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสใน
พื้นที่ประสบภัย เพ่ือสงไปรักษายังโรงพยาบาลตางๆ อยางเรงดวน
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บันทึกภาพเหตุการณ
น้ำทวม ๒๕๕๔

เราเปนโรงพยาบาลของคนไทย 
เม่ือคนไทยเดือดรอนเราก็ไมนิ่งดูดาย
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• โครงการชวยเหลือน้ำทวม เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เพ่ือเปนการเตรียมพรอมในการรับมือน้ำทวม บริษัทไดแบงการดำเนินการออก
เปน 4 สวน คือ 1. การดำเนินการปองกันพ้ืนท่ีของโรงพยาบาล (SAVE HOSPITALS = SAVE PATIENTS) ตลอดจนเตรียมความพรอม
กรณีท่ีเกิดภาวะน้ำทวม โรงพยาบาลจะยังสามารถเปดใหบริการไดตอไป นอกจากน้ีโรงพยาบาลยังใหการดูแลชุมชนโดยรอบ ดวยการสง
หนวยวิศวกรไปดูแลใหความชวยเหลือในรูปของคำปรึกษา มอบกระสอบทราย ตลอดจนการจัดทำคันก้ันน้ำแกเพ่ือนบานท่ีตองการความ
ชวยเหลือ 2. การใหความชวยเหลือแกพนักงานและครอบครัว 3. การชวยเหลือเพื่อบรรเทาทุกขแกผูประสบอุทกภัยเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพไดเรงการชวยเหลืออยางเต็มที่ดวยเฮลิคอปเตอรการแพทยฉุกเฉิน SKY ICU,
Medical Airboat และหนวยแพทยเคล่ือนท่ีเขาสูพ้ืนท่ีประสบภัยตลอดระยะเวลา 2 เดือน
โดยประสานความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มท่ี ท้ังกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) สื่อมวลชน และหนวยกูภัย ตลอดจนองคการบริหารสวนทองถิ่น
ในการอำนวยความชวยเหลือ จัดสงอาหาร ยาสามัญประจำบาน และเวชภัณฑทางการแพทย
ตลอดจนสนับสนุนการเคล่ือนยายผูปวยหนัก สงหนวยแพทยเคล่ือนท่ีใหบริการตรวจรักษา
โรคเบื้องตนกับประชาชนผูประสบภัยในเขตพื้นท่ีตางๆ บริจาคเงินสมทบทุนใหแกองคการ
ตางๆ อาทิ สภาหอการคาไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน หนังสือพิมพมติชน และกองทัพบก
เปนตน นอกจากนี้ ยังรวมมือกับโรงพยาบาลในเครือและบีทีเอสออกหนวยตรวจสุขภาพ
จัดหนวยแพทยลอยฟา รับปรึกษาปญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากภาวะน้ำทวม 4. การให
ความชวยเหลือฟนฟูภายหลังน้ำลด ซ่ึงสามารถสรุปมูลคาความชวยเหลือของท้ังกลุม ส้ินสุด
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปนมูลคาทั้งสิ้น 27.3 ลานบาท

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหนายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธาน
คณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ เขาเฝา เพื ่อ
นอมเกลาฯ ถวาย รถตู Toyota รุน Commuter จำนวน 15 
ที่นั่ง พรอมติดตั้งอุปกรณทางการแพทย จำนวน 1 คัน ใหแก
ศูนยเวชศาสตรฟนฟู สภากาชาดไทย เพื่อใชสำหรับรับสงผูปวย

• กิจกรรมมูลนิธิเวชดสุิตฯ เพ่ือสังคม มีดังนี้
1. คณะกรรมการมูลนิธิเวชดุสิตฯ รับพระราชทานวโรกาสเขาเฝา

ทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ทูลเกลาฯ ถวายหมวกไหมพรม จำนวน 1,200 ใบ 
ในโครงการถักหมวกเพื่อนอง (BiGhat Biggive) เพื่อชวย
บรรเทาความหนาวใหกับเด็กผูดอยโอกาส ในถิ่นทุรกันดาร
ทางภาคเหนือ เม่ือวันพุธท่ี 23 มีนาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา และเขาเฝาทูลละอองพระบาทฯ ถวายหมวก
ไหมพรม จำนวน 1,200 ใบ ในโครงการนี้เปนครั้งที่ 2 ใน
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 

2. โครงการชวยเหลือผูยากไรสัญจร ประจำป 2554 โดยการไป
จัดกิจกรรมใหความชวยเหลือดานสาธารณสุข เชน การตรวจ
รางกายประจำป ตรวจสุขภาพฟน มอบยา เวชภัณฑ และอ่ืนๆ 
ไดแก
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- โครงการชวยเหลือเด็กพิการ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  
- โครงการซ้ือขาเทียม โดยบริจาคสมทบทุนชวยเหลือผูพิการ 
  ผานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
- โครงการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ณ สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี   
- โครงการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ณ สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ  
- โครงการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ณ มูลนิธิกลุมแสงเทียน 
- โครงการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ณ สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช   
- โครงการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร  
- โครงการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ณ โรงเรียนจันทราราม จังหวัดจันทบุรี
 

3. โครงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ำทวม โดยรวมกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ บริจาคเงินใหกับหนวยงานรัฐบาล เชน กองทัพบก 
กรมสรรพากร มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคมสนับสนุนการผลิตยาสำหรับน้ำกัดเทา และออกหนวยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ โดยการ
นำทีมแพทย พยาบาลออกหนวยตรวจสุขภาพ พรอมท้ังมอบอาหาร ยา เวชภัณฑ ใหกับผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ีนท่ีตางจังหวัดและ
กรุงเทพฯ
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Medical Airboat ลำแรกในไทย ชวยลำเลียงผูปวยในพื้นที่น้ำทวม

ทีมแพทยลงพื้นท่ีในชุมชน เพื่อตรวจสุขภาพใหกับผูสูงอายุในบาน
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ทีมแพทยชวยทำแผลศีรษะแตก ใหกับคนงาน ท่ีใตสะพานขามแยก อ.ออมนอย

การเดินทางชวยเหลือผูประสบภัย จากเฮลิคอปเตอรสูภาคพื้นดิน เพ่ือใหเขาถึงชุมชนโดยเร็วที่สุด

บันทึกภาพเหตุการณ
น้ำทวม ๒๕๕๔
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เครือรพ. กรุงเทพ รวมกับ สถาบันการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.) สงทีมแพทยไปรับสงตอผูปวย โดยเฮลิคอปเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แมน้ำทวมสูง พยาบาลก็ลงพืน้ที่
ไปแจกจายยาและอาหารตามชุมชน ทีมแพทยเตรียมผูปวย กอนสงตอไปรักษาในโรงพยาบาล
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พอรูวาเปนเรื่องออกไปชวยเหลือคนท่ีถูกน้ำทวม ก็สมัครกันเขามาหลายทาน
 ไมเคยถามดวยซ้ำวามีคาตอบแทนอะไรหรือเปลา ทุกคนชวยดวยใจจริงๆ

บันทึกภาพเหตุการณ
น้ำทวม ๒๕๕๔



เครือโรงพยาบาลกรุงเทพฉลองความสำเร็จอยางยิ่งใหญในโอกาสกาวยางเขาสู 40 ป โรงพยาบาลกรุงเทพ 

“The Symphony of Life”
ไดแสดงศักยภาพการเปนผูนำทางเทคโนโลยีทางการแพทย

และความเปนเครือขายบริการสุขภาพครบวงจรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
1

ดวยความแนวแนในวิสัยทัศนและความมุงมั่นตอพันธกิจในการดูแลสุขภาพ
และชีวิตของผูปวยทุกชาติ ทุกภาษา รวมถึงการมุงพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและเทคโนโลยี

ใหทัดเทียมระดับสากล กลาวไดวา ‘คน’ และ ‘เทคโนโลยี’ เปนสององคประกอบสำคัญ
ที่ประสานกันเปนหน่ึง ซึ่งเปนที่มาของบริการทางการแพทยอันเปนเลิศ

จนไดรับความไววางใจเปนเวลาถึง 4 ทศวรรษ
1
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ความเปนมา
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท โดยเริ่มเปดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2515 และนำ
หุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2534 ตอมาไดจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน
จำกัด ในป 2537 จนถึงปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,545.46 ลานบาท โดยเปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว จำนวน 
1,553.40  ลานบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พัฒนาการของบริษัทที่สำคัญในชวง 5 ปที่ผานมา
ป 2550 
- บริษัทไดลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมในนาม บริษัท โกลบอล เมดิคัล เน็ทเวอรค จำกัด 

เพื่อเปดใหบริการโรงพยาบาลเอกชนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีอัตรา
สวนการถือหุนรอยละ 100 ปจจุบันบริษัทดังกลาวไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท 
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด 

- โรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนช่ันแนล (Royal Angkor International Hospital) ซ่ึง
เปนโรงพยาบาลขนาด 21 เตียง ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา อยูภายใตการดำเนิน
งานของ Angkor Pisith Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 80 ไดเริ่ม
เปดใหบริการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 และมีพิธีเปดอยางเปนทางการ ในวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2550

- โรงพยาบาลรอยัลรัตนะ (Royal Rattanak Hospital) ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 
ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา อยูภายใตการดำเนินงานของ Rattanak Medical 
Services Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 70 ไดเริ่มเปดใหบริการ เมื่อ
วันท่ี 1 กันยายน 2550

- บริษัทไดเขาไปลงทุนซ้ือหุนบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) “RAM” เพ่ิมจาก
เดิมรอยละ 19 เปนรอยละ 26.2 และไดเขาทำคำเสนอซ้ือหุนที่เหลือท้ังหมดของ RAM ใน
ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 ในราคาหุนละ 480 บาท 
ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซ้ือ บริษัทถือหุนใน RAM ในอัตรารอยละ 38.2

ป 2551
- บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม ในนาม บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด โดยบริษัท

ถือหุนรอยละ 100 เพื่อเปนศูนยรวมการดำเนินงานทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกลุมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถประหยัดคาใชจายในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บริษัทไดซ้ือเคร่ือง 256-slice multi-detector CT scan เปนเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร
ความเร็วสูงในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

ป 2552
- บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด เปนเงินทุน จำนวน 70 

ลานบาท และถือหุนในอัตราสวนรอยละ 100 สำหรับการดำเนินกิจการโรงพยาบาลเพื่อ
รองรับประชาชนและนักทองเท่ียวบริเวณเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

- บริษัทไดซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 114,391,922 
หุนในราคาหุนละ 1 บาท ทำใหบริษัทเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว จากรอยละ 
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16.31 เปนรอยละ 16.95 และตอมาไดลงทุนซ้ือหุน บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
เพ่ิมเติมจากกลุมผูถือหุนเดิม ทำใหสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว เพ่ิมข้ึน เปนรอยละ 
19.47 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลวในบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน)  

- บริษัทฯ ไดนำระบบเทคโนโลยี Tele Interpreter เพื่อชวยการสื่อสารระหวางแพทยและ
ผูปวยชาวตางชาติ ใหเขาใจกันมากข้ึน โดยการนำระบบ วิดีโอโฟน มารองรับการใหบริการ
ลามไดถึง 26 ภาษา มีแอพลิเคชั่น 3 ภาษาหลัก คือญี่ปุน อาหรับ และอังกฤษ โดยมีลาม
คอยใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงบนเทคโนโลยี Unified Communication และติดต้ังโปรแกรม
สำหรับส่ือสารไวท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรท้ังของลามและแพทย เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนและ
ติดตอสื่อสารขอมูลระหวางกัน และในกรณีที่ลามไมอยูที่โรงพยาบาล สามารถใชระบบ 
Wireless IP Phone เพ่ือใหบริการไดทุกเวลา

- สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดซ้ือเคร่ืองมือชวยศัลยแพทยในการผาตัด
ไดแมนยำยิ่งขึ้น มาใชในการผาตัดโรคกระดูกสันหลังและโรคสมองคือ
• Intraoperative CT scanner หร่ือท่ีเรียกันวา O-arm ซ่ึงเปนเคร่ืองถายภาพกระดูกสันหลัง
และบริเวณขางเคียงโดยใช Computerized Tomography ผานทางรังสี X-Ray ภาพท่ีได
จะเปนภาพท่ีชัดเจน และแสดงตำแหนงของกระดูกสันหลังในขณะท่ีทำการผาตัด เทคโนโลยี
ใหมนี้ชวยใหแพทยสามารถทำการผาตัดแผลขนาดเล็ก หรือในการวางเครื่องตรึงกระดูก
สันหลังไดดวยความแมนยำอยางสูงสุด

• Surgical Navigator (“Stealth 7”) คือเคร่ืองท่ีใชในการผาตัดกระดูกสันหลังและสมอง 
โดยเปนนวัตกรรมท่ีทันสมัย ซ่ึงชวยใหศัลยแพทยสามารถกำหนดตำแหนงเน้ืองอกในสมอง 
หรือจุดตางๆ ในกระดูกสันหลังไดโดยมีความแมนยำมากถึงระดับเศษสวนของมิลลิเมตร

ป 2553
- บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) “KDH” ซึ่งเปนบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 
150 เตียง โดยการเขาซื้อหุนจากกลุมผูถือหุนเดิมของ KDH ดวยมูลคาการลงทุนเริ่มแรก 
คิดเปนรอยละ 16.82 ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแลวของ KDH และ
ภายหลังไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว เปนรอยละ 20.01 ของทุนที่ออกและ
เรียกชำระแลวของ KDH

- บริษัทไดเพิ่มทุนในบริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 100 จากทุนจดทะเบียนเดิม 30 ลานบาท เปน 200 ลานบาท เพื่อลงทุน
ปรับปรุงบริการดานระบบสารสนเทศท่ีใหบริการแกเครือขายทั้งหมด  

- โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลเฉพาะทางดานโรคมะเร็ง ได เปด “ศูนยโลหิตวิทยากรุงเทพ” 
(Bangkok Hematology Center) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เพ่ือใหบริการรักษาผูปวย
โรคเลือด โดยทีมแพทยเฉพาะทางดานโลหิตวิทยา รวมทั้งมีหองปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัย
ที่ไดมาตรฐานระดับสูง และมีธนาคารเลือดในการสำรองและเก็บเลือด ศูนยโลหิตวิทยา
กรุงเทพเนนการใหบริการแบบองครวม เพ่ือรักษาผูปวยโรคเลือดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- บริษัทไดปรับโครงสรางธุรกิจของกลุม โดยการโอนซื้อกิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 100 เพื่อโอนการดำเนินโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จากเดิมที่อยู
ภายใตบริษัทยอยมาดำเนินงานเองภายใตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดย
ถือเปนสาขาหนึ่งของโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่หัวหิน เพื่อประโยชนในดานการลดคาใชจาย
ท่ีซ้ำซอนของการบริหารจัดการ เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารงานและจัดการทรัพยากร
ระหวางกัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย ซึ ่งจะชวยใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบายย่ิงขึ้น  
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โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปนโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน มีมูลคาเงินลงทุนท้ังส้ิน ประมาณ 850.0 ลานบาท โดย ณ วันโอนกิจการ
ทั้งหมด โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ยังอยูในระหวางการกอสราง ทั้งนี้ภายหลังการโอน
ทรัพยสินทั้งหมดมายังบริษัทแม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด ไดจดทะเบียน
เลิกกิจการเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 และปจจุบันอยูในระหวางข้ันตอนการชำระบัญชี 

- บริษัทไดเขาเพิ่มทุนในบริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท
ถือหุน ในสัดสวนรอยละ 100 จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1.0 ลานบาท เปน 736.0 
ลานบาท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกลาวไปลงทุนซื้อหุนบริษัท เอ เอ็น บี แลบบอราตอรี่ส
(อำนวยเภสัช) จำกัด (“ANB”) จากผูถือหุนเดิมทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เปน
มูลคาเงินลงทุนท้ังส้ิน 734.0  ลานบาท ท้ังน้ี ANB เปนผูผลิตน้ำเกลือรายใหญเปนอันดับ 4
ของประเทศ นอกจากนี้ยังเปนผูผลิตและจำหนายยาและวัสดุภัณฑทางการแพทย โดยมี
ยอดการสงออกไปตางประเทศ ประมาณรอยละ 20 จากยอดขายรวมท้ังหมด

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 ไดมี
มติเห็นชอบการเขารวมกิจการระหวางบริษัทและบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) 
(เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลเมโมเรียล) โดยใหบริษัทเขาซื้อและรับโอนกิจการ
ท้ังหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุน
สวนใหญโดยนายวิชัย ทองแตง และครอบครัว โดยรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจาก
ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทกอนดำเนินการ

- บริษัทไดลงทุนซื้อ “เครื่อง Open MRI 1.0 T” เคร่ืองเดียวในประเทศไทย โดยในการใช
บริการ ผูปวยไมตองเขาอุโมงคเหมือนเครื่องรุนกอน ซึ่งจะชวยลดความอึดอัดของผูปวยที่
จะเขาในที่แคบ และไมตองดมยาสลบ

- สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ (Bangkok Spine Academy) นำเทคนิคการผาตัดแผล
เล็กมาใชในการผาตัดกระดูกสันหลัง โดยการสองกลอง Microscope ลดความเจ็บปวด 
เสียเลือดนอย และหายเร็ว

- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพรวมกับ Pacific Rim Electrophysiology Research Institute 
จัดตั้ง “สถาบันวิจัยหัวใจเตนผิดจังหวะ แปซิฟก ริม โรงพยาบาลกรุงเทพ" และเปด 
“คลินิกหัวใจเตนผิดจังหวะ” นำทีมโดย นพ.กุลวี เนตรมณี แพทยอเมริกันบอรด ดาน
อายุกรรมและดานสรีระไฟฟาหัวใจ ใหบริการดานบริการตรวจและรักษาผูที่มีภาวะหัวใจ
เตนผิดจังหวะ โดยการใชสายสวนพิเศษจี้ทำลายจุดกำเนิดหรือวงจรที่ผิดปกติในหองหัวใจ 
การตรวจสรีระไฟฟาหัวใจและการฝงอุปกรณควบคุมไฟฟาหัวใจ

- บริษัทไดลงทุนซื้อ เครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด (Bi-plane DSA) ใชใน
การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดทั่วรางกาย โดยใหภาพ
เสมือนจริง ดวยภาพดิจิตอลคุณภาพสูง 2 ลานพิกเซล และทำใหแพทยวินิจฉัยโรคไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสรางภาพ 3 มิติ สามารถเห็นสายสวนหลอดเลือดที่ขนาด
เล็กมากเทาเสนผมไดชัดเจนแมนยำย่ิงขึ้น

ป 2554
- เดือนกุมภาพันธ 2554 บริษัทเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญ บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด 

(มหาชน) โดย ณ ส้ินป 2554 บริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาวเปนจำนวนท้ังส้ิน 103,827,600 
หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.25 ของทุนท่ีออกจำหนายแลวท้ังหมดของบริษัทโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) 

- เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2554 บริษัทไดรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด 
(มหาชน) เสร็จสิ้น ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2554 เปนผลใหบริษัทถือหุนในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (เครือ
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โรงพยาบาลพญาไท : โรงพยาบาลพญาไท 1-3 และโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา) เพิ่มขึ้น
จากรอยละ19.47 เปน รอยละ 68.64 รวมทั้งไดถือหุนในบริษัทที่ประกอบกิจการเครือ
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล อีก 4 แหง คือ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (โรงพยาบาล เปาโล
เมโมเรียล พหลโยธิน) รอยละ 100.0 บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด (โรงพยาบาล 
เปาโลเมโมเรียล สุมทรปราการ) รอยละ 88.73 บริษัท การแพทยสยาม จำกัด (โรงพยาบาล 
เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4) รอยละ 80.72 และ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 
(โรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียล นวมินทร) รอยละ 99.76 เปนผลใหบริษัทมีโรงพยาบาลใน
เครือทั้งหมดภายหลังการควบรวม เพิ่มขึ้นจากเดิม 19 แหง เปน 27 แหง (โรงพยาบาลใน
ประเทศ จำนวน 25 แหง และโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา จำนวน 2 แหง)

- บริษัทไดทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) “PYT” โดย
มีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพยเปนเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2554 
ถึงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 โดยเสนอคาตอบแทนเปน 2 ทางเลือก คือ เปนเงินสดท่ีราคา 
3.71 บาท ตอหุน หรือเปนหุนสามัญของบริษัท “BGH” ในอัตรา 10.1706 หุน PYT ตอ 
1 หุน BGH โดยผูตอบรับคำเสนอซ้ือจะตองเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงเทานั้น

ภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย บริษัทถือหุนในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา 
จำกัด (มหาชน) เพ่ิมข้ึนจาก รอยละ 68.64 เปนรอยละ 97.10 ของทุนท่ีออกและเรียกชำระ
แลวของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

- บริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด (โรงพยาบาลเอกอุดร) เพิ่ม
จำนวน 1,474,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.9 ทำใหบริษัทถือหุนท้ังหมดในบริษัทดังกลาว
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 3,000,000 หุน หรือรอยละ 10 เปน 4,474,000 หุน หรือรอยละ 14.9 ของ
ทุนท่ีออกและเรียกชำระแลวในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด และเม่ือรวมการถือหุนใน
บริษัทดังกลาวผาน บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง
จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยและบริษัทรวมตามลำดับ ทำใหบริษัทถือหุนในโรงพยาบาล
เอกอุดร ท้ังสิ้นคิดเปน รอยละ 28.17 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลวในบริษัทดังกลาว

- บริษัทไดลงทุนจัดต้ังบริษัทยอย “บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด” โดย
มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชำระแลว จำนวน 4.0 ลานบาท (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) 

- บริษัทฯ ไดเปดใหบริการโรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน อยางเปนทางการ ต้ังแตวันท่ี 6 เมษายน 
พ.ศ. 2554 โดยโรงพยาบาลดังกลาวเริ่มดำเนินการกอสรางตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2552 บนเน้ือท่ี 14 ไร ไดเปดใหบริการในนามของคลีนิกเวชกรรมกรุงเทพหัวหิน ต้ังแต
วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเปนอาคาร 5 ช้ัน มีหองสำหรับ
รับผูปวยในได 60 หอง โดยช้ันท่ี 1 เปนหองตรวจผูปวยนอกและหองตรวจผูปวยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุ ชั้นที่ 2 เปนหองผาตัดและ ICU ชั้นที่ 3 เปนศูนยปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล ฝาย
ธุรการ บริหารและฝกอบรม ช้ันท่ี 4 และ 5 เปนอาคารผูปวยใน มีพ้ืนท่ีใชสอยท้ังส้ิน 12,000 
ตารางเมตร สำหรับชั้นที่ 6 เปนลานจอดเฮลิคอปเตอร เพื่อใชในการลำเลียงผูปวยหนักไป
รับการรักษาตอที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ 

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดเปด Bangkok Academy of Sports and Exercises Medicine 
(สถาบันเวชศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกายกรุงเทพ) โดยนำวิทยาการดานเวชศาสตร
การกีฬาและการออกกำลังกายมาใชในการรักษาและพัฒนา เสริมสรางสมรรถนะของรางกาย
ใหเต็มศักยภาพแกนักกีฬา ทั้งอาชีพและสมัครเลนทั้งในระดับทีมชาติและประชาชนทั่วไป
เพ่ือใหเลนกีฬาหรือออกกำลังกายไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการบาดเจ็บนอยลง ตลอดจน
การดูแลฟนฟูรางกายภายหลังการเลนกีฬา โดยมีแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางดานเวชศาสตร
การกีฬาเปนผูใหการดูแลและรักษา นอกจากน้ีรพ.กรุงเทพ ยังเปนผูใหการตรวจเช็ครางกาย
นักกีฬาทีมชาติไทยที่เขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส เอเชี่ยนเกมสและโอลิมปคเกมสและ
เปนผูสนับสนุนหลักของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ดูแลสุขภาพใหแกนักฟุตบอล
ทีมชาติไทย มากวา 15 ป



35

- โรงพยาบาลวัฒโนสถ ไดนำความกาวหนาทางการแพทยโดยการใชเคร่ือง PET/CT มาใชใน
การตรวจความเส่ือมของเซลลสมอง เพ่ือตรวจหาสาเหตุในระยะเร่ิมแรกของโรคอัลไซเมอร

- โรงพยาบาลวัฒโนสถ ไดลงทุนซ้ือเคร่ือง CT Simulator เพ่ือใหสามารถเห็นรายละเอียดของ
ภาพเอกซเรยในลักษณะ 3 มิติ ไดชัดเจนขึ้น ทำใหใชระยะเวลาในการวางแผนการรักษา
สั้นลง

- สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการการผาตัด
กระดูกสันหลังคร้ังใหญแหงป “Master Classes in Advanced Spine Surgery” โดยได
รับเกียรติจากวิทยากรระดับโลก รองศาสตราจารยนายแพทยริก ดีลามาเทอร (Dr. Rick
Delamarter) และศาสตราจารยนายแพทยแดเนียล เค ริว (Dr. Daniel K. Riew)
ศัลยแพทยกระดูกสันหลังท่ีมีช่ือเสียงจากสหรัฐอเมริกา โดยมีนายแพทยพุทธิพร เธียรประสิทธ์ิ
ผูอำนวยการอาวุโส สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ พรอมทีมแพทยเขารวมประชุมเสริม
ศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณดานกระดูกสันหลังอยางคับค่ัง 

- สถานทูตญ่ีปุนประจำประเทศไทย รวมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญา
ความรวมมือทางการแพทยระหวางโรงพยาบาลกรุงเทพ และ โรงพยาบาลในประเทศญ่ีปุน 
10 แหง โดยมี ฯพณฯ เซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจำประเทศไทย เปนประธาน
ในการลงนาม รวมกับ นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและ
กรรมการผูอำนวยการใหญ ของบริษัท ตลอดจนตัวแทนจากโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุน 
รวมลงนามเพื่อเปนการกระชับความสัมพันธอันดีระหวางโรงพยาบาลในประเทศไทยกับ
โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุน   

- โรงพยาบาลกรุงเทพ เปด เคานเตอร เซอรวิสโรงพยาบาลกรุงเทพ ท่ีบริเวณดานผูโดยสาร
ขาออก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหบริการกับผูปวยชาวตางประเทศ 
ที่เดินทางเขามารักษาในโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลกรุงเทพไดเปดใหบริการ อาคารบางกอก พลาซา (Bangkok Plaza) เพ่ือเปน
ศูนยรวมรานคา รานอาหาร และธนาคาร ตลอดจนรานสะดวกซื้อเปดตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการในโรงพยาบาลและประชาชนในยานซอยศูนยวิจัย 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด ซึ่งเปนบริษทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 89.7 
ไดเปดใหบริการ “โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง” ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ที่
อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา นับเปนโรงพยาบาลแหงที่ 28 ของเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 
- ในป 2554 บริษัทไดรับการทบทวนอันดับเครดิตประจำป โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

ไดดำเนินการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองคกร และอันดับเครดิตตราสารหนี้ จากเดิมที่ระดับ 
“A แนวโนมบวก” เปน “A+ แนวโนม คงที่” ซึ่งสะทอนถึงจุดแข็งของบริษัทถึงความเปน
ผูนำธุรกิจของบริษัท ในฐานะผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญที่สุดในประเทศ 
มาตรฐานคุณภาพการบริการ รวมถึงผูบริหาร บุคลากรและผูเชี่ยวชาญทางการแพทยที่มี
ความสามารถและมากประสบการณVตลอดจนการขยายตัวของเครือขายที่แข็งแกรง

- บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีใหญ
ท่ีสุดในประเทศไทยในนาม “เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ” ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล “Best
of the Best Prime Minister’s Export Awards” ประเภทธุรกิจบริการสงออกดีเดน 
(Best Service Provider) จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ป ของโครงการ Prime Minister’s Export Awards โดยนับเปน 1 ใน 5 บริษัท
ที่ไดรับการคัดเลือกจากทั้งหมด 322 บริษัท  
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- โรงพยาบาลกรุงเทพไดรับรางวัล “Trusted Brand Award ระดับโกลด” ในสาขาโรงพยาบาล ในป 2554 เปนปท่ีสองติดตอกัน จาก
ผลการสำรวจของนิตยสารรีดเดอรสไดเจสท ซ่ึงพบวาคนไทยใหความเช่ือม่ันโรงพยาบาลกรุงเทพวา เปนโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ เขาใจ
ความตองการของผูมารับบริการ และมีความรับผิดชอบตอสังคม

- โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งกรุงเทพ) ไดรับรองมาตรฐานการ
รักษาระดับสากล “การดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรค” หรือ Disease or Condition-Specific Care Certification พรอมกันถึง 6 โรค
จากสถาบัน JCI (Joint Commission International) สหรัฐอเมริกา  
1. โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Primary Stroke Program) 
2. โรคปวดหลัง (Low Back Pain program)
3. โรคเบาหวานประเภท 2 (Diabetics mellitus type 2)
4. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Acute Myocardial Infarction  program) (AMI)
5. ภาวะหัวใจลมเหลว (Heart Failure Program)
6. การรักษามะเร็งเตานมโดยการผาตัดสงวนเตา (Breast Cancer Program) 

- บริษัทเปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรับการรับรองคุณภาพท้ังระดับประเทศ (HA : Hospital Accreditation) และโรงพยาบาลระดับ
สากล (JCI Accreditation) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา ทั้งสิ้น เปนจำนวนถึง 7 โรงพยาบาล ไดแก ศูนยการแพทย
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ประกอบดวย 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาล
รักษาโรคมะเร็งกรุงเทพ)) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาล
บีเอ็นเอช โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

- EURAMI Accreditation : EURAMI (The European Aero Medical Institute) International Accreditation &
Standardization สถาบันรับรองมาตรฐานการเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศทีเ่ปนที่ยอมรับในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ใหการรับรอง
หนวยเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศ ประเภท Fixed and Rotary Wing ของโรงพยาบาลกรุงเทพวามีมาตรฐานทางดานโครงสรางและ
ความปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการและผลลัพธการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูง เมื่อเดือนตุลาคม 2551 

- Thai-Canadian Chamber of Commerce Business Excellence Award for Best Professional Services - Health
Services Award 2007 โดยสมาคมหอการคาไทย-แคนาดาไดมอบรางวัล ผูประกอบการดีเดน สาขาผูใหบริการทางดานการแพทย 
ประจำป 2550 ใหกับโรงพยาบาลกรุงเทพ 

“Trusted Brand Award ระดับโกลด”รางวัล “Best of the Best Prime Minister’s Export Awards”

ไดรับการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลระดับสากล (JCI Accreditation) ไดรับการรับรองคุณภาพ หนวยเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศจาก
EURAMI Accreditation
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โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
โรงพยาบาลวัฒโนสถ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง  
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

 
 
 
 

79.00%
97.22%

 100.00%
99.69%

 99.76%
 89.71%
89.71%

100.00%
99.68%

 98.78%

ลำดับ
รวม

(เตียง)
อัตราการ
ถือหุน

ขนาด
(เตียง)รายชื่อโรงพยาบาล

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ดำเนินการโดย

การดำเนินงาน 
1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน   

กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ 

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด  

บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

275
400
150

144

 
 

825

144

95.76%
95.76%

 67.52%

91.48%

15
16
17

18

กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลพญาไท 1 
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

350
260
230
257

 
 
 

1,097

100.00%
 99.09%
 97.76%
 64.64%

21
22
23
24

กลุมโรงพยาบาลพญาไท (ถือหุนโดยผาน บมจ.ประสิทธ์ิพัฒนา ซ่ึงเปนบริษัทยอยรอยละ 97.14 ของ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ )

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

237
120
140
200

 
 
 

697
5,188

100.00%
80.72%
99.76%
88.73%

25
26
27
28

กลุมโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

Royal Angkor International Hospital

Royal Rattanak Hospital

Angkor Pisith Co., Ltd.
Rattanak Medical Services Co., Ltd.

21
30

 
51

80.00%
70.00%

กลุมโรงพยาบาลรอยัล

19
20

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,826

343
97
48
60
60

400
220
170
114
300
30
50

317
165
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โรงพยาบาลเอกอุดร  

โรงพยาบาลรามคำแหง   
โรงพยาบาลกรุงธน   
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

350

300
150
538

 
 
 

1,338

ลำดับ รวม(เตียง)
อัตราการ
ถือหุนขนาด(เตียง)รายชื่อโรงพยาบาล

29

30
31
32

ดำเนินการโดย

กลุมโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุนแตไมไดมีสวนรวมในการบริหาร

(ถือหุนทางตรง
รอยละ 14.9

 และทางออม
  รอยละ13.3)

1. ผลิตและจำหนายยา น้ำเกลือ 
   และวัสดุภัณฑทางการแพทย 

2. หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) 
   และ Share Services ดานจัดซื้อและบัญชี

3. หองปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล  
   (Bio Molecular Lab) 
4. Share service ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. บริการขนสงผูปวยทางอากาศ 
   (Medical Evacuation)
6. ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด
   ใหแกกิจการในเครือ
7. บริการดานการจัดเลี้ยงและอาหาร
   ใหแกผูใชบริการในกลุม 

8. บริการใหเชาอสังหาริมทรัพย (ที่ดิน) เพ่ือ
   ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา 

9. กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare 
   Business (Holding Company)
10 ศูนยอบรมดานวิชาชีพเฉพาะทาง 
   ใหแกกลุมบริษัท
11. ธุรกิจประกันสุขภาพ

บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัท รอยัลบางกอกแฮลธแคร จำกัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอย 100% ของบริษัทฯ) 
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
บริษัท เนช่ันแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส  (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด (GLS)
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ)
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ)
บริษัท โซเด็กซโซเฮ็ลธแครซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ. สมิติเวช)
S.R. Property Investment Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮ็ลธแคร จำกัด (AIH)
บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด

100.0

49.0
98.9

95.0

100.0
49.0

30.0

95.0

99.0

74.0

49.0
49.0
49.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0

อัตราการ
ถือหุนรอยละประเภทธุรกิจ ดำเนินการโดย

2. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล

(ถือหุนทางตรง
รอยละ 74.0
และทางออม
รอยละ 24.9)

28.20%

38.24%
20.01%
14.22%
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100.00
95.76
91.48
79.00
97.22

100.00
99.76
99.69
98.78

100.00
99.68
89.71
80.00
70.00
97.14

100.00
80.72
99.76
88.73

 
 

74.02
95.00

ประเภทรายได ดำเนินการโดย สัดสวน
ถือหุน (%)

 
8,218.7
6,687.7
1,579.7

202.9
2,793.1
1,359.9

299.4
717.0
944.8
459.4

2,065.8
925.6
95.5

155.8
5,632.8
1,339.0

480.8
420.3
720.3

35,098.4

 
121.1

5.0

126.1

35,224.5

 
23.3
19.0
4.5
0.6
7.9
3.9
0.8
2.0
2.7
1.3
5.9
2.6
0.3
0.4

16.0
3.8
1.4
1.2
2.0

99.6

 
0.3
0.0

0.4

100.0

2554

รายได %

 
7,182.8
5,887.9
1,466.1

181.7
2,499.7
1,193.5

275.2
647.3
770.5
432.8

1,839.3
817.9
83.9

130.2
 
 
 
 
 

23,408.8

 
55.6
48.2

103.8

23,512.6

 
30.5
25.0
6.2
0.8

10.6
5.1
1.2
2.8
3.3
1.8
7.8
3.5
0.4
0.6

 
 
 
 
 

99.6

 
0.2
0.2

0.4

100.0

2553

รายได %

 
6,851.6
5,468.6
1,464.0

168.3
2,202.7
1,030.1

249.0
541.8
761.0
391.2

1,541.5
673.2
86.2

110.7
 
 
 
 
 

21,539.9

 
23.6
33.5

57.1

21,597.0

 
31.7
25.3
6.8
0.8

10.2
4.8
1.2
2.5
3.5
1.8
7.1
3.1
0.4
0.5

 
 
 
 
 

99.7

 
0.1
0.2

0.3

100.0

2552

รายได %

หมายเหตุ      
(1) เปนบริษัทยอยที่ไดมาในป 2554

(หนวย : ลานบาท)

คารักษาพยาบาล
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. สมิติเวช
บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  
บจก. วัฒนเวช
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Angkor Pisith Co., Ltd. 
Rattanak Medical Services Co., Ltd.
บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา (1)
บจก. เปาโลเมดิค (1)
บจก. การแพทยสยาม (1)
บมจ. ศูนยการแพทยไทย (1)
บจก. เปาโล สมุทรปราการ (1)

รวม

รายไดที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล
บจก. เนช่ันแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส
บจก. ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส 
(ประเทศไทย)

รวม

รวมรายไดจากการดำเนินงานหลัก

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย 
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย  เปรียบเทียบระหวางป 2552-2554 ประกอบดวย 
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งานวิจัยและพัฒนา
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

สากล เพ่ือใหเกิดความรู หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทย และเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของผูปวย ในปพ.ศ. 2554 มีงานวิจัยใหมที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยและจริยธรรมของโรงพยาบาลจํานวน
รวมท้ังส้ิน 14 โครงการศึกษาวิจัย ในจํานวนน้ีมีงานวิจัย 9 เร่ืองท่ีริเร่ิมโดยแพทย พยาบาล และเภสัชกร ของโรงพยาบาล และมีงานวิจัย 
5 เร่ืองที่เปนความรวมมือระหวางโรงพยาบาล และหนวยงานนอกโรงพยาบาล

โครงการศึกษาวิจัยที่ริเริ่มโดยแพทย พยาบาล และเภสัชกร ของโรงพยาบาล ไดแก
1. การศึกษาขอมูลยอนหลังของไขหวัดใหญในผูปวยผูใหญ ที่เขารับการรักษาตัวในศูนยการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ ระหวางเดือน

มกราคม พ.ศ. 2553 - ธันวาคม พ.ศ. 2553 (Retrospective Study of Hospitalized Patients with Influenza in Adult During 
January 2010 - December 2010) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. ไพฑูรย บุญมา ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ คลินิกอายุรกรรม 
โรงพยาบาลกรุงเทพ

2. การศึกษาขอมูลยอนหลังของไขเลือดออกในผูปวย ที่เขารับการรักษาในศูนยการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ ระหวางเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2553 - ธันวาคม พ.ศ. 2553 (Retrospective Study of Hospitalized Patients with Dengue Infection During January 
2010 - December 2010) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. ไพฑูรย บุญมา ผูเช่ียวชาญดานโรคติดเช้ือ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ 
โครงการศึกษาวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งของการสงเสริมการวิจัย

3. การศึกษาอาการแสดงทางคลินิก ภาวะแทรกซอน การรักษา และปจจัยคาดการณผลการดำเนินโรค ที่ไมพึงประสงค ของการระบาด
ของเชื้อไขหวัดใหญ เอช วัน เอ็น วัน (H1N1) ในกลุมประชากรเด็ก ในประเทศไทย (Pandemic Influenza A (H1N1) Infection 
Among Pediatric Population in Thailand : Clinical Spectrum, Complication, Treatment and Predictive Indicators 
for Unfavorable Outcome) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. มนตรี แสงภัทราชัย ผูเชี่ยวชาญดานกุมารเวชประสาทวิทยาเด็กและ
พัฒนาการเด็ก ศูนยกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ 

4. ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท และผลการรักษาในผูปวยเด็กที่มีการติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธใหม เอช วัน เอ็น วัน (H1N1) 
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (Neurologic Complications and Outcome of Children with Novel Influenza A 
(H1N1) in Bangkok Hospital, Thailand) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. มนตรี แสงภัทราชัย ผูเช่ียวชาญดานกุมารเวชประสาทวิทยา
เด็กและพัฒนาการเด็ก ศูนยกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ

5. การเฝาระวังเชิงรุกดวยการคัดกรองหาเชื้อดื้อยาชนิด Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) ของผูปวยที่รับ 
Refer มารักษาตอในหอผูปวยวิกฤตของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (Active Surveillance Cultures to Screen for Methicillin-
Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) in Referral Patient in Critical Care Unit, Bangkok Hospital Medical Group) 
แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. ไพฑูรย บุญมา ผูเช่ียวชาญดานโรคติดเช้ือ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ การศึกษาวิจัยน้ีเปนการ
ศึกษาวิจัยแบบสหสถาบัน ท่ีโรงพยาบาลในเครือขายบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เขารวมในการวิจัย 

6. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหโปรแกรมการสอนเรื่องผลขางเคียงของเคมีบำบัดแบบบูรณาการ ดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับ 
โปรแกรมการสอนปกติโดยพยาบาล ตอคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็ง ชนิดกอนที่รับเคมีบำบัดครั้งแรก ที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ 
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(A Comparative Efficacy Study of Chemotherapy Education by a New Computer-Assisted Instruction (CAI) and
Current Face-to-Face Program, In Relation To Quality of Life (QOL) in Solid Cancer Patients Receiving Initial
Chemotherapy at Wattanosoth Hospital) ผูวิจัยหลัก ไดแก คุณภรณี ผองนพคุณ วิทยากรมะเร็ง แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
วัฒโนสถ โครงการศึกษาวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งของการสงเสริมการวิจัย

7. การศึกษานำรองเรื่องความแมนยำ และความสอดคลองของผลตรวจการไดยินดวยวิธี oto-acoustic (OAE) เปรียบเทียบกับวิธี
auditory brainstem response (ABR) ในการตรวจคัดกรองการไดยิน สำหรับทารกท่ีศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ (A Pilot 
Study of Accuracy and Concordance Between Oto-Acoustic Emission (OAE) and the Diagnostic Auditory Brainstem 
Response (ABR) in Neonatal Hearing Screening at the Bangkok Hospital Medical Center) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. 
มนตรี แสงภัทราชัย ผูเชี่ยวชาญดานกุมารเวชประสาทวิทยาเด็กและพัฒนาการเด็ก ศูนยกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ

8. การสํารวจมาตรฐานการดูแลทางโภชนาการ เน่ืองในวันโภชนาการโลก (Nutrition Day Worldwide Survey) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก 
นพ. สุรัตน โคมินทร ผูเชี่ยวชาญดานเบาหวาน ตอมไรทอ และโภชนาการ ศูนยเบาหวานและตอมไรทอ โรงพยาบาลกรุงเทพ

9. การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชปฏิชีวนะ กับการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ ที่แยกไดจากสิ่งสงตรวจในโรงพยาบาลกรุงเทพ 
(Relationships Between Antimicrobial Consumption and Antimicrobial Resistance Among Hospital Isolates at 
Bangkok Hospital Medical Center) ผูวิจัยหลัก ไดแก เภสัชกร สุไมพร กรุดพันธ เภสัชกรประจำหองยาผูปวยนอก โรงพยาบาลกรุงเทพ 

โครงการศึกษาวิจัยที่เปนความรวมมือระหวางโรงพยาบาล และหนวยงานนอกโรงพยาบาล ไดแก
1. การจี้ทำลายจุดกำเนิดของการเตนระริกของหัวใจหองลางในผูปวยโรคใหลตาย หรือกลุมอาการบรูกาดา (Ablation of Ventricular 

Fibrillation Substrates in Brugada or SUDS Syndrome Patients) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. กุลวี เนตรมณี สถาบันวิจัย
หัวใจเตนผิดจังหวะ แปซิฟก ริม (Pacific Rim Electrophysiology Research Institute) โรงพยาบาลกรุงเทพ

2. การรักษาภาวะหัวใจหองบนสั่นพริ้วโดยไมใชยา ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว (Non-pharmacologic Treatment for Atrial 
Fibrillation: A Randomized study in patients with Congestive Heart Failure  (NoAfib-CHF)) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก 
นพ. กุลวี เนตรมณี สถาบันวิจัยหัวใจเตนผิดจังหวะ แปซิฟก ริม (Pacific Rim Electrophysiology Research Institute) โรงพยาบาล
กรุงเทพ

3. การศึกษาการรักษาโรคกระดูกออนที่ทำใหเกิดขอเสื่อมในระยะตนโดยการใช Intra-articular Hyaluronic Acid และเซลตนกำเนิด 
(Peripheral Blood Stem Cells หรือ PBSC) เปรียบเทียบการให และไมให Granulocyte Colony-stimulating factor (G-CSF) 
รวมดวย (Combined Treatment of Intra-articular Hyaluronic Acid and Peripheral Blood Stem Cells (PBSC) With or 
Without Intra-articular Granulocyte Colony-stimulating Factor (G-CSF) in Cartilage Degeneration for Early Osteo-
arthritic Knee Disease) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. พรเทพ มามณี ผูเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมกระดูก ศูนยกระดูกและขอ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ เปนการศึกษาวิจัยรวมกับโรงพยาบาลตํารวจ

4. โครงการศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical tourism) ตอระบบเศรษฐกิจ และระบบสุขภาพ กรณีศึกษาของ
ประเทศไทย (The Impact of Medical Tourism on the Domestic Economy and Health System: A Case Study of 
Thailand) แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. ฑิณกร โนรี แพทยชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5. การศึกษาในหลายสถาบัน แบบสุม ปดฉลากทั้งสองทาง โดยเปรียบเทียบกับยาหลอก เพื่อประเมินผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ของการรักษาดวยยาอัลโลกลิบติน (Alogliptin) รวมกับการรักษาตามมาตรฐานปกติ ในผูปวยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ซึ่งมีโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) รวมดวย (A Multi-Center, Randomized, Double-Blind, 
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Placebo-Controlled Study to Evaluate Cardiovascular Outcomes Following Treatment with Alogliptin in Addition 
to Standard of Care in Subjects with Type 2 Diabetes and Acute Coronary Syndrome) (Protocol No. SYR-322-402) 
แพทยผูวิจัยหลัก ไดแก นพ. ประดับ สุขุม อายุรแพทยหัวใจ ผูเช่ียวชาญดานภาวะหัวใจลมเหลว คลินิกหัวใจลมเหลว โรงพยาบาลหัวใจ
กรุงเทพ ผูริเริ่มและสนับสนุนการวิจัย ไดแก บริษัทโนวาติส

กิจกรรมสงเสริมการวิจัย 
เพ่ือใหบุคลากรของโรงพยาบาลมีความรูและทักษะในการทําวิจัย และสามารถริเร่ิมงานวิจัย เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาคุณภาพ 

และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการผูปวย และญาติที่มารับบริการอยางตอเนื่อง ไดแก โครงการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย (R2R
Program) และโครงการพัฒนาคุณภาพ (Continuos Quality Improvement) ของความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) และ
กระบวนการ หรือขั้นตอนหลักของการใหบริการ (Core Process) ในปพ.ศ. 2554 มีการศึกษาวิจัยเกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ ในโครงการ
พัฒนางานประจำสูงานวิจัยจํานวน 4 เร่ือง โครงการพัฒนาคุณภาพของความปลอดภัยของผูปวย 10 เรื่อง และโครงการพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการ หรือขั้นตอนหลักของการใหบริการ 10 เรื่อง

การศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย (R2R Program) ไดแก
1. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหโปรแกรมการสอนเรื่องผลขางเคียงของเคมีบำบัดแบบบูรณาการ ดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับ 

โปรแกรมการสอนปกติโดยพยาบาล ตอคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็ง ชนิดกอนที่รับเคมีบำบัดครั้งแรก ที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ (A 
Comparative Efficacy Study of Chemotherapy Education by a New Computer-Assisted Instruction (CAI) and Current 
Face-to-Face Program, In Relation To Quality of Life (QOL) in Solid Cancer Patients Receiving Initial Chemotherapy 
at Wattanosoth Hospital) โดยแผนก Cancer clinic, Breast clinic, Chemotherapy, Palliative medicine, Surgical 
Oncology, Ward 4W, Ward 5W, Ward 6W

2. การศึกษาขอมูลยอนหลังของไขเลือดออกในผูปวย ที่เขารับการรักษาในศูนยการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ ระหวางเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2553 - ธันวาคม พ.ศ. 2553 (Retrospective Study of Hospitalized Patients with Dengue Infection During January 
2010-December 2010) โดยแผนก Infection Control

3. การศึกษาการตรวจภาพหัวใจโดยวิธี Multi-detector Computerized Tomography (MDCT) Scan ในการรักษากลุมอาการบรูกาดา 
(Brugada Syndrome) โดยวิธี Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Ablation (The Role of Multi-detector Computerized 
Tomography (MDCT) Scan in Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Ablation in Brugada Syndrome) โดยแผนก 
Cardiac Imaging

4. การตรวจการเคล่ือนไหวของผนังหองหัวใจลางฝงซายโดยการวิเคราะห intersegment integration pattern จากภาพหัวใจโดยการ
ตรวจวิธี Magnetic Resonance Imaging (Analysis of Intersegment Integration Pattern of the Left Ventricular Regional 
Wall Motion by Magnetic Resonance Imaging) โดยแผนก Cardiac Imaging 

การศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาคุณภาพของความปลอดภัยของผูปวย ไดแก
1. Dehydration สำคัญไฉน (Assessment Tool for Dehydration in Pediatric Patients) โดยแผนก Ward 14D
2. การใหคำแนะนำผูปวยที่ทำหัตถการสองกลองทางเดินอาหารสวนบนและสวนลางอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Education to 

Prepare Patient for Gastroscopy & Sigmoidoscopy) โดยแผนก Ward10D และ Ward 11D
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3. การใหอาหารครบถวนอยางปลอดภัยในผูปวย Stroke Pathway ที่มีอาการกลืนลําบาก (Safety with Adequacy Food and 
Nutrition in Dysphagia Patients in Stroke Pathway) โดยแผนกโภชนาการและเวชศาสตรฟนฟู (Nutrition and Rehabilitation 
Department) 

4. การดูแลผูปวยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารสวนตน (Care of Patient who has Upper GI Bleeding) โดยแผนกทางเดินอาหาร
และตับ (Gastrointestinal and Liver Unit)

5. การเฝาระวังภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Post-Stroke Complication Awareness) โดยแผนกเวชศาสตรฟนฟู 
(Rehabilitation Department) 

6. การปองกันภาวะเลือดออกหลังคลอดลูก (Prevention of Postpartum Hemorrhage) โดยแผนก Ward 9D และหองคลอด  
7. ปลอดภัยจากรังสี (Radiation safety) โดยแผนก Cardiac Imaging
8. ด้ินไมหลุด ฉุดดวยเส้ือ (ลดภาวะแทรกซอนจาก self-extubation) (Reduce Self-extubation in Critical Unit) โดยแผนก CCU 2 

และ ICCU
9. การปองกันการติดเชื้อการสอดทอกระเพาะอาหารแบบ Percutaneous Endoscopic Gastronomy (PEG) (Prevention of 

Percutaneous Endoscopic Gastronomy (PEG) Infection) โดยแผนกควบคุมโรคติดเชื้อ (Infection Control Unit)
10. เหลียวดูผลขางเคียงจากรังสีรักษา (Radiation Therapy Side Effects At-A-Glance) โดยแผนก Oncology Imaging และ 

Radiotherapy

การศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการ หรือขั้นตอนหลักของการใหบริการ ไดแก
1. ลด ละ เลิก (Improve OPD Record Scanning Process) โดยแผนกเวชระเบียน (Medical Record Unit)
2. ลดขั้นตอนการเอกซเรยคนไขอราบิค (Cycle Time Reduction of X-ray Process for Arabic Patients) โดยแผนก Imaging
3. ประหยัดโทร ลดเวลาสอบถาม ยอนหลังไดกับการเงินจาย (Provisioning Service for Financial Information) โดยแผนก Treasury
4. เราพรอม (We Are Ready) โดยแผนกหองผาตัดหัวใจ (Heart Operation Room (OR) unit)
5. การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการใหบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผูปวย (Streamlining of Patient Flow: the Improvement of 

Patient Care) โดยแผนก Oncology Imaging and Radiation Therapy
6. เบิกงายทันใจ ลดการสูญหายเวชภัณฑ (Medical Supply Management in ICU 1 and ICU 3) โดยแผนก ICU1 และ ICU 3
7. การพัฒนาขั้นตอนการใหบริการการตรวจสุขภาพผูมีประกันสุขภาพ (Re-service of Pre-Insurance Patients) โดยแผนก HPC 2
8. บริการเบ็ดเสร็จ ณ หน่ึงจุด (One Stop Service) โดยแผนกอายุรกรรม (Department of Internal Medicine)
9. การพัฒนาขั้นตอนการใหบริการการตรวจสุขภาพชาวญี่ปุน (Japanese Check-up Process Improvement) โดยแผนก Japan 

Medical Service (JMS)
10. ลดคาใชจายและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลผูปวยมะเร็งที่รับการรักษาดวยเคมีบำบัดโดยใช disposable pump อยางมี

ประสิทธิภาพ (Shortened Length of Stay (LOS) and Decreased Cost of Treatment by Effective Use of Disposable 
Pump) โดยแผนก Cancer Clinic, Breast Clinic, Chemotherapy Service Unit, Palliative Medicine Clinic, Surgical 
Oncology Clinic, Ward 4W, Ward 5W และ Ward 6W

นอกจากน้ีโรงพยาบาลกรุงเทพไดปรับโครงสราง และเพ่ิมทรัพยากรหนวยงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขยายการใหการ
บริการเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยในทุกๆ ดาน รวมท้ังการใหคําปรกึษาแกโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลในเครือขาย 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ในป พ.ศ. 2554 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนมเติบโตตอเนื่องในระยะยาว จากความตองการบริการสุขภาพและการแพทยที่

เพ่ิมข้ึนและการเพ่ิมสูงข้ึนของจำนวนประชากรผูสูงอายุ สงผลตอเน่ืองใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพเปนอุตสาหกรรมในชวง
ขาข้ึน การประมาณการการขยายตัวของธุรกิจบริการดานสุขภาพของไทยยังคงมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยสามารถแบงการตลาดเปน 
2 กลุมหลัก ไดแก

1. คนไขในประเทศ จากนโยบายเพ่ิมรายไดของภาครัฐบาลไมวาเปนการปรับข้ึนเงินเดือนของราชการท่ีจะเร่ิมในตนป 2555 และการปรับ
คาจางแรงงานข้ันต่ำนาจะทำใหประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นและเปนโอกาสท่ีทำใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโตอยางตอเนื่อง

จากผลสถิติของตลาดการบริการสุขภาพในประเทศไทยในป 2553 เม่ือเทียบกับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 3.2 หรือประมาณ 163,630 ลานบาท ท้ังน้ีในชวงระยะเวลาต้ังแตป 2544 ถึง ป 2553 มูลคาการใชจายในดานการ
บริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลของประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นในอัตราเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 5.6 ตอป เทียบกับอัตรา
เติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศท่ีรอยละ 4.6 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอุปสงคในการใชบริการสุขภาพ
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอัตราการเติบโตท่ีสูงกวาการขยายตัวของเศรษฐกิจ

อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการใชจายดานการบริการสุขภาพเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

การขยายตัวของอุปสงคการบริการสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองนั้น สวนใหญเกิดจาก
• รายไดตอหัวของประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น
สงผลใหสัดสวนของประชากรที่มีความสามารถในการใชบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยรวมถึงบริการสุขภาพภาคเอกชนที่อยู
นอกเหนือการคุมครองของภาครัฐ ท้ังน้ีขอมูลจากองคการอนามัยโลก แสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของอัตราสวนมูลคาการใชจาย
ดานสุขภาพตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ จากรอยละ 3.4 ในป 2543 เปนรอยละ 4.1 ในป 2551 

3,073,601
3,237,042
3,468,166
3,688,189
3,858,019
4,054,504
4,259,026
4,364,833
4,263,139
4,596,112

2.2
5.3
7.1
6.3
4.6
5.1
5.0
2.5
(2.3)
7.8
4.6

100,597
103,705
111,784
120,577
130,213
138,970
143,280
150,192
158,499
163,630

5.0
3.1
7.8
7.9
8.0
6.7
3.1
4.8
5.5
3.2
5.6

มูลคาการใชจายดานการบริการสุขภาพของภาคเอกชนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

อัตราการเติบโต (รอยละ)อัตราการเติบโต (รอยละ)
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

CAGR (44-53)

มูลคา (ลานบาท)มูลคา (ลานบาท)

ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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• การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร
แนวโนมการเติบโตของจำนวนประชากรในประเทศไทยไดลดลงอยางตอเน่ืองในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา แตประมาณการอายุ
เฉล่ียไดเพ่ิมสูงข้ึน อันเปนผลมาจากการศึกษาท่ีดีข้ึนและการใชบริการสุขภาพท่ีมากข้ึน สงผลใหสถานะทางประชากรศาสตรของ
ประเทศไทยใหเขาสูยุคเศรษฐกิจผูสูงวัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ประมาณการวา
อัตราสวนรอยละของประชากรที่มีอายุสูงกวา 60 ป จะเพิ่มจากรอยละ 9.4 ในป 2543 เปนรอยละ 17.5 ในป 2563 โดยการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสำคัญในโครงสรางประชากรเชนน้ี จะเพ่ิมอุปสงคในดานการบริการสุขภาพ และปรับสัดสวนการบริการ
สุขภาพใหเปนไปในลักษณะของการปองกันและรักษาโรคตางๆ

ประชากรไทยและสัดสวนตามกลุมอาย ุ

• การเติบโตของที่อยูอาศัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สำนักงานสถิติแหงชาติคาดการณวา อัตราสวนรอยละของประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเพ่ิมขึ้น
จากรอยละ 31.1 ในป 2543 เปนรอยละ 38.0 ในป 2563 ดังน้ัน เน่ืองจากพ้ืนท่ีใหบริการของโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญลวน
อยูในเขตเมือง ความตองการขยายเขตชุมชนเมืองยอมจะเปนแรงผลักดันหนึ่งใหอุปสงคในดานการบริการสุขภาพมีการเติบโต

2. คนไขตางประเทศ (Medical Tourism) ที่มารับการบริการสุขภาพในประเทศไทย ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานคุณภาพ
การใหบริการ ความคุมคาดานคาใชจาย ดวยคาแรงงานและคาครองชีพของประเทศไทยท่ีอยูในระดับต่ำกวาประเทศคูแขงอื่นๆ และ
ยุทธศาสตรของโรงพยาบาลเอกชนท่ีบริหารงานในรูปแบบเครือขายทำใหสามารถควบคุมตนทุนการใหบริการ และกำหนดอัตราคารักษา
พยาบาลใหอยูในระดับที่สมเหตุสมผลประกอบกับความเชี่ยวชาญของแพทยไทยที่ไดรับการยอมรับนับถือในระดับสากล ทำใหการ
บริการสุขภาพของไทยสามารถสรางความประทับใจแกชาวตางชาติท่ีมารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยได นอกจากน้ีโรงพยาบาล
เอกชนไทยหลายแหงไดผานการรับรองมาตรฐานความนาเช่ือถือในระดับสากล ทำใหชาวตางชาติม่ันใจในคุณภาพมาตรฐานการรักษา
พยาบาลของโรงพยาบาลไทย นโยบายของภาครัฐท่ีผานมาก็ไดมีการสนับสนุนใหประเทศไทย เปนศูนยกลางการทองเท่ียวตางชาติเชิง
การแพทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (Medical Hub of Asia) ทำใหเปนอีกปจจัยหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของอุปสงคการใช
บริการสุขภาพ

สภาวะการตลาดและการแขงขัน
สถานบริการทางการแพทย สามารถแบงตามมาตรฐานของการใหบริการทางการแพทยไดเปนระดับปฐมภูมิ (Primary Care) คือ

สถานบริการผูปวยนอกสำหรับการรักษาท่ัวไป เชน คลินิก หรือสถานพยาบาลขนาดเล็ก ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) คือ สถาน
บริการในระดับท่ีมีศักยภาพในการรักษาสูงข้ึน มีท้ังการใหบริการผูปวยนอกและผูปวยใน และรักษาโรคท่ีซับซอนมากข้ึน และระดับตติยภูมิ
(Tertiary Care) คือสถานบริการท่ีสามารถใหการรักษาครบวงจรในโรคเฉพาะทาง และโรคท่ีมีความซับซอนสูง พรอมดวยเครื่องมือทาง
การแพทยที่ทันสมัย

24.7
26.3
25.2
14.4
9.4

22.8
24.5
25.2
17.1
10.4

19.4
22.5
25.0
19.4
13.7

18.7
22.1
23.3
21.7
14.2

16.6
21.0
22.4
22.4
17.5

อายุ   0 – 14 ป
อายุ 15 – 29 ป
อายุ 30 – 44 ป
อายุ 45 – 59 ป
อายุ > 60 ป

(รอยละ) 2543 2548 2553 2558E 2563E

ที่มา:  สำนักงานสถิติแหงชาติ
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การบริการสุขภาพในประเทศไทย ประกอบดวยการบริการจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยจำนวนเตียงจำแนกตามโรงพยาบาลภาครัฐ
และภาคเอกชน มีรายละเอียดดังน้ี

การแขงขันหลักของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญในประเทศไทยน้ัน เปนการแขงขันในรูปแบบเครือขายโรงพยาบาล (Chain
Hospital) ที่สามารถดำเนินการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานฐานลูกคาที่มีขนาดใหญ ครอบคลุมพื้นที่การใหบริการได
กวางขวาง การไดประโยชนจากการประหยัดจากขนาดตนทุน (Economies of Scale) การใชทรัพยากรกลาง การเสริมสรางการสงตอ
ผูปวย (Patient Referral) ภายในเครือขายโรงพยาบาล และการใชประโยชนจากแบรนดที่รูจักและเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง
นอกจากน้ี เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางครบวงจร ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ จึงมุงเนนการแขงขัน
กันดานการใหบริการ ความเช่ียวชาญทางการแพทย การมีเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัยและครบวงจร และการจัดต้ังศูนยเฉพาะทางตางๆ 

ในป 2554 โรงพยาบาลเอกชน ตองปรับตัวเพ่ือรองรับปจจัยเส่ียงตางๆ จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ปญหาวิกฤตทางการเงิน
ของประเทศในกลุมยูโรโซน การท่ีประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยในชวงไตรมาสสุดทาย ปจจัยเหลาน้ีสงผลทำใหการเพ่ิมข้ึนของจำนวน
คนไขชาวตางชาติชะลอลง อยางไรก็ตาม คาดวาคนไขชาวตางชาติยังคงมีแนวโนมที่จะเขามาใชบริการในโรงพยาบาลเอกชนของไทย
เนื่องจากเปนคนไขเดิมที่มีการรักษาตอเนื่องและคนไขชาวตางชาติยังคงเลือกเดินทางมารักษาในไทย ดวยความมีชื่อเสียงในการรักษา
อีกท้ังยังมีคารักษาพยาบาลท่ีถูกกวาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ การกาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558
เปนแรงผลักดันใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยเติบโตข้ึน จากการขยายตัวของอุปสงคการบริการสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิง
จากประชากรผูสูงอายุของภูมิภาคอาเซียน การเขาไปขยายการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น และ กลุมลูกคาตางชาติที่เพิ่มขึ้น
จากการที่ชาวตางชาติเดินทางเขามาทำงานในประเทศไทย ผลจากการเปด AEC ในป 2558 ยังสนับสนุนใหบริการทางการแพทยขาม
พรมแดนได เชน สามารถใหบริการผานทางส่ืออินเตอรเนต ซ่ึงอาจจะเปนชองทางหน่ึงท่ีอำนวยความสะดวกในการรักษา นอกเหนือจาก
การออกไปขยายการลงทุนของผูประกอบการในตางประเทศ

สำหรับคนไขในประเทศ การกาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำใหเศรษฐกิจภายในประเทศเร่ิมขยายตัว กำลังซ้ือของภาค
ประชาชนจะมีมากข้ึน และทำใหรายไดจากคนไขในประเทศก็จะเพ่ิมข้ึนไปดวย อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรักษาพยาบาลยังคงเปนปจจัย
ท่ีสำคัญอยางมาก ท้ังในแงความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ ความชำนาญของแพทย และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัยและครบ
วงจร ดังน้ัน การรักษามาตรฐานและการพัฒนาการอยางตอเน่ืองจึงเปนส่ิงสำคัญในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

134,622
133,245
132,920
134,763
139,715
125,866
117,568
133,683

0.1
(1.0)
(0.2)
1.4
3.7
(9.9)
(6.6)
13.7  

34,863
35,267
35,506
35,806
35,792
36,004
33,405
32,872

(9.1)
1.2
0.7
0.8
(0.0)
0.6
(7.2)
(1.6)

ภาครัฐ (เตียง) อัตราเจริญเติบโต (รอยละ)อัตราเจริญเติบโต (รอยละ)

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

ภาคเอกชน (เตียง)

 ที่มา:  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร และสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
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1. ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในป 2554 จะขยายตัวไดเพียง 1.8% เทาน้ัน ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลักคือ อุทกภัยในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

สงผลกระทบทางตรงกับนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญตอภาคการสงออกของประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเสียหายของผลผลิตทาง
การเกษตรโดยเฉพาะขาวซ่ึงอยูในฤดูเก็บเก่ียว รวมถึงผลกระทบตอการทองเท่ียวในไตรมาส 4 ซ่ึงเปนฤดูการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว
ตางชาติ 

ปจจัยที่สำคัญที่อาจมีผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2555 คือ การฟนฟูความมั่นใจของนักลงทุนโดยมาตรการภาครัฐ และ
ปญหาหนี้ในสหภาพยุโรป โดยมาตรการภาครัฐจะตองเนนการแกปญหาการจัดการทรัพยากรน้ำอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจ นอกจากนี้ การใชจายภาคการคลังจะตองสามารถกระตุนใหเกิดการใชจายภาคเอกชน นอกจากนี้ปญหาหนี้ในสหภาพยุโรปที่ยัง
ไมแนนอน ก็อาจทำใหเกิดความผันผวนของเศรษฐกิจไทยได  

เน่ืองจากโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือขายของบริษัทบางแหง ซ่ึงไดแก โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปนโรงพยาบาลที่รักษาโรคซับซอน โดยคณะแพทยผูเชี่ยวชาญในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) บริษัท
จึงอาจไดรับผลกระทบมากกวาโรงพยาบาลเอกชนอื่นในสภาวะท่ีเศรษฐกิจถดถอย

2. ความเส่ียงทางดานการดำเนินงาน
2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบดานการรักษาพยาบาล 

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงตองไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล ตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
นอกจากนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล กฎหมายเก่ียวกับบริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปจจุบัน หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการกำหนดนโยบาย
ใหมที่มีแนวโนมวา จะมีความเขมงวดมากขึ้น อาจมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต การประกาศใชกฎหมาย หรือกฎ
ระเบียบใหมดังกลาว รวมถึงพระราชบญัญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซึ่งเปนกฎหมายที่คุมครองผูเสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุข และมีเปาหมายเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกผูเสียหายในเวลาอันรวดเร็ว โดยไมตองพิสูจนความรับผิด
รวมทั้งการกำหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เพื่อใชจายเปนเงินชดเชยใหแกผูเสียหาย ซึ่ง
สถานพยาบาลมีหนาที่ตองจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราตามที่คณะกรรมการคุมครองผูเสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุขกำหนด

อยางไรก็ตาม บริษัทและโรงพยาบาลเครือขายของบริษัทไดดำเนินการ และปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบคุณภาพตางๆ เชน
มาตรฐาน JCI มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานดานการจัดการ
ส่ิงแวดลอม (ISO 14001) เปนตน โดยการดำเนินการและการปฏิบัติตามแนวทางภายใตระบบ HA กำหนดใหมีคณะกรรมการดูแลคุณภาพ
การรักษาผูปวยใหเปนไปตามมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม รวมถึงครอบคลุมความเสี่ยงในดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใหบริการทางการแพทยและรักษาพยาบาล นอกจากนี้ การดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางภายใต
ระบบ ISO 9001 นั้น กำหนดใหระบบการใหบริการรักษาพยาบาล จะตองเปนไปอยางมีระบบและไดมาตรฐาน ซึ่งเปนการควบคุม
ความเส่ียงจากการรักษาพยาบาล (Clinical Risk) ที่มีความรัดกุม และในสวนของการดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางภายใต ISO
14001 กำหนดใหมีหนวยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
(Compliance Monitoring) ซึ่งการดำเนินการตางๆ ดังกลาว ชวยลดความเส่ียงดานการรักษาพยาบาลและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพดังกลาวได 

2.2 ความเสี่ยงในดานการแขงขัน   
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา นอกจากการแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนใน

ระดับเดียวกันกับบริษัทแลว บริษัทยังตองแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางซ่ึงมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการทางการแพทย
รวมถึงการจัดหาอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยเพ่ือขยายฐานลูกคา โดยในสวนโรงพยาบาลของภาครัฐก็เร่ิมขยายลักษณะการใหบริการ

ปจจัยความเสี่ยง
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ออกนอกระบบ เชน คลินิกพิเศษนอกเวลา การเปด Excellence Center หรือเปดบริการโรงพยาบาลเอกชนภายใตการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยแพทยหรือโรงพยาบาลขนาดใหญของภาครัฐ ซ่ึงเปนการปรับตัวของภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดาน
สาธารณสุขแกประชาชนในประเทศ และคาดวาจะยังคงดำเนินตอไปทั้งในระยะใกลและระยะกลาง ซึ่งบริษัทอาจไดรับผลกระทบจาก
การแขงขันดังกลาวบาง อยางไรก็ตาม เพ่ือคงความสามารถในการแขงขันและสรางความแตกตางในการใหบริการ บริษัทไดมีการลงทุน
เพิ่มเติมอยางมีนัยสำคัญในเทคโนโลยี และอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย รวมทั้งการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนและรองรับการใหบริการทางการแพทยของบริษัทใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.3 ความเส่ียงจากการที่ไมสามารถรักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบริหารที่สำคัญไวได
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทตองพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทยที่ชำนาญการ ซ่ึงไดแก แพทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และ

เจาหนาท่ีเทคนิคตางๆ ดังน้ัน การสูญเสียบุคลากรทางการแพทยหรือผูบริหารท่ีสำคัญดังกลาว หรือการไมสามารถสรรหาบุคลากรทดแทน
ที่เหมาะสม หรือมีความสามารถใกลเคียงกันอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัท

ปจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย โดยการผลิตบุคลากรทางการแพทยตอง
พ่ึงพาภาครัฐเปนหลัก และท่ีผานมาจำนวนบุคลากรทางการแพทยก็ไมเพียงพอตอความตองการ ทำใหบริษัทตองแขงขันกับผูประกอบการ
รายอื่น เพ่ือรักษาและดึงดูดบุคลากรทางการแพทยที่มีความชำนาญ ซึ่งอาจสงผลตอตนทุนในการดำเนินงานของบริษัท  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเปนเครือขายโรงพยาบาลขนาดใหญ และมีการสนับสนุนงบประมาณในดานการ
ศึกษาและวิจัยใหแกบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่องเพื่อเปนการเพิ่มความชำนาญเฉพาะทาง และเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการแพทยในดานตางๆ รวมถึงการมีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยอีกทั้งบริษัทยังมีมาตรการในการกำหนด
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอ่ืนในกลุมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ผลกระทบในดานน้ีตอบริษัทในปจจุบัน
นี้จึงยังไมรุนแรงมากนัก

2.4 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
เนื่องจากปจจุบันประชาชน รับทราบขอมูลในเรื่องสิทธิของผูปวยมากขึ้น โดยเฉพาะในป 2551 ทางภาครัฐไดออกพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูบริโภค รวมท้ังผูปวยในการดำเนินคดีกับผูใหบริการสถานพยาบาลเพ่ิม
มากขึ้น กฎหมายฉบับดังกลาวจึงอาจมีผลกระทบตอผูประกอบการสถานพยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย ซึ่งอาจทำใหบริษัท
มีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการใหบริการดานการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ดี ฝายบริหารไดใหความสำคัญในการควบคุม
และตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาล การคัดกรองแพทย รวมท้ังคำนึงถึงสิทธิของผูปวย ท้ังในดานการใหขอมูล การบริหารความ
คาดหวังของผูใชบริการ การมีกระบวนการรายงานและการแกไขปญหาเม่ือมีคำรองเรียนจากผูใชบริการ รวมไปถึงการปรับคุณภาพ และ
มีเครื่องมือชี้วัดการใหบรกิารใหไดมาตรฐานสากลอยางตอเนื่องโดยตลอดเพื่อเปนการปองกันความเส่ียงในดานน้ี 

2.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพารายไดจากผูรับบริการชาวตางชาติ
รายไดคารักษาพยาบาลจากผูรับบริการชาวตางชาติ ซึ่งรวมถึงชาวตางชาติที่มีภูมิลำเนาหรือทำงานในประเทศไทย หรือที่เดินทาง

เขามาในประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อเขารับการรักษาโดยเฉพาะ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือพนักงานของบริษัทเอกชนในตางประเทศ ถือเปนรายไดสวนสำคัญของรายไดจากการรักษาพยาบาลของบริษัท โดยมีจำนวน
เทากับ 8,520.3 ลานบาท และ 9,863.4 ลานบาท ในป 2553 และป 2554 ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 36.0 และ รอยละ 26.0
ของรายไดรวมของบริษัทในป 2553 และป 2554 ตามลำดับ โดยปจจัยท่ีทำใหผูรับบริการกลุมน้ีเขามาใชบริการของบริษัทมีหลายประการ
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ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานและคุณภาพของการใหบริการทางการแพทย คาใชจายดานการรักษาพยาบาลท่ีต่ำกวาประเทศอ่ืน ภาวะอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว และเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่ดีจากรายไดที่ไดรับจากกลุมผูรับบริการ
ชาวตางชาติ จึงมีการแขงขันสูงในการใหบริการแกผูรับบริการกลุมนี้ระหวางผูประกอบกิจการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

หากมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอปจจัยในการตัดสินใจเขามารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย เชน อุทกภัย สถานการณทาง
การเมืองภายในประเทศไทย ปจจยัอื่นท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเท่ียว การแข็งขึ้นของคาเงินบาทอยางมีนัยสำคัญเม่ือเทียบกับ
เงินสกุลอ่ืน ภาพลักษณในดานลบของประเทศไทยในมุมมองของชาวตางชาติ การแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนจากประเทศอ่ืนท่ีมีการรักษาพยาบาล
เชิงทองเที่ยว อาจสงผลใหผูรับบริการชาวตางชาติไมเขามารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และอาจสงผลตอโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัท 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดขยายเครือขายการใหบริการใหครอบคลุมหลายพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
เพื่อขยายฐานลูกคาในประเทศใหเพิ่มขึ้น และลดการพึ่งพิงฐานลูกคาชาวตางชาติ นอกจากนี้ บริษัทไดขยายฐานลูกคาชาวตางชาติให
ครอบคลุมกลุมลูกคาจากหลากหลายประเทศมากข้ึน เพื่อลดการพ่ึงพิงฐานลูกคาชาวตางชาติเฉพาะกลุม

2.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศ โดยมีมูลคาการลงทุน (ที่อยูในรูปของทุน เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และภาระค้ำประกันที่บริษัท

ค้ำประกันการกูยืมของบริษัทยอยกับบุคคลภายนอก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 47.3 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนเงินสกุลบาท
ประมาณ 1,454.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.5 ของสินทรัพยรวมของบริษัท โดยการลงทุนในตางประเทศของบริษัท รวมถึงการ
ถือหุนใน Angkor Pisith Co., Ltd. (ซ่ึงบริหารโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนช่ันแนล (Royal Angkor International Hospital))
และการถือหุนใน Rattanak Medical Services Co., Ltd. (ซึ่งบริหารโรงพยาบาลรอยัลรัตนะ (Royal Rattanak Hospital))
ในอัตรารอยละ 80.0 และรอยละ 70.0 ตามลำดับ และการลงทุนรอยละ 100.0 ใน Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. และ
BDMS International Medical Services Co., Ltd. ซึ่งยังไมไดเริ่มดำเนินการ โดยปจจัยที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอการลงทุนใน
ตางประเทศของบริษัท เชน กฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของรัฐบาลตางประเทศท่ีใชบังคับกับการดำเนินธุรกิจในตางประเทศของ
บริษัท หรือสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศดังกลาว ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือคาใชจายในการลงทุน
หรือการดำเนินงานท่ีสูงกวาที่คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทไมไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดไว และอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัท

3. ความเส่ียงทางดานการเงิน
3.1 ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาล

ความเส่ียงดานการรับชำระคารักษาพยาบาลเปนความเส่ียงทางการเงินท่ีบริษัทมี กลาวคือ การใหรักษาพยาบาลผูปวยกอนการเรียก
เก็บคารักษา กอใหเกิดความเส่ียงที่อาจจะไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเส่ียงท่ีสำคัญดังตอไปน้ี

1. การใหการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีรับผิดชอบคารักษาพยาบาลดวยตนเอง ในกรณีท่ีไมใชกรณีฉุกเฉินบริษัทมีนโยบายในการประเมิน
ราคาคาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาลกอนเพื่อใหผูรับผิดชอบคาใชจายทราบถึงงบประมาณและชำระคาบริการลวงหนา

2. บริษัทยังไดกำหนดใหมีการแจงคาใชจายที่เกิดขึ้นใหกับผูรับผิดชอบคาใชจายทราบเปนระยะตลอดการรักษาและใหทยอยชำระ
เพ่ือเปนการแบงเบาภาระการชำระเงินคารักษาพยาบาลคร้ังเดียวท้ังจำนวนแทนท่ีจะเรียกชำระครั้งเดียวเม่ือเสร็จส้ินการรักษา 



50

3. สำหรับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัทคูสัญญาน้ัน บริษัทมีนโยบายในการใหเครดิตอยางระมัดระวัง โดยจะมีการวิเคราะห
เครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคูสัญญากอน พรอมทั้งทบทวนผลการติดตอของบริษัทดังกลาวอยางสม่ำเสมอ ซึ่งนโยบาย
ดังกลาวชวยใหบริษัทลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินได

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ มีการประชุมอยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการประกอบดวยผูบริหารฝายการเงิน และฝาย
ปฎิบัติการ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ทบทวนและกำหนดมาตรการปองกัน รวมท้ังหาทางออกท่ีเหมาะสม
ใหกับบริษัทและผูปวยในกรณีท่ีเกิดปญหาการชำระคารักษาพยาบาล เพ่ือลดความเส่ียงดานน้ีได

3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินสวนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (float rate) จำนวน 5,665 ลานบาท จากท้ังหมด

จำนวน 16,267 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 34.8 ของหนี้สินทางการเงินท้ังหมด ดังนั้น ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย อาจสงผล
กระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท บริษัทมีนโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงการเขาทำสัญญาปองกัน
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) ซ่ึงบริษัทจะพิจารณากำหนดตามภาวะตลาดในขณะน้ันๆ

3.3 ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษัทมีรายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการแกผูรับบริการชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ของผูรับบริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอจำนวนผูรับบริการชาวตางชาติที่เขามาใชบริการในเครือขายโรงพยาบาลของบริษัท ในลักษณะ
เดียวกันกับปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีผลกระทบตอจำนวนผูรับบริการในประเทศ ดังนั้น ธุรกิจฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆของผูรับบริการชาวตางชาติ

นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับสกุลเงินบาท ซึ่งเปนตัวกำหนดความสามารถในการแขงขัน
ดานราคาของบริษัทเทียบกับผูใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลในประเทศอ่ืน เปนปจจัยหนึ่งที่อาจมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท
ในชวงป 2554 ท่ีผานมาคาเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งคา สลับกับออนคาตลอดท้ังป โดยเคล่ือนไหวอยูระหวาง 29.50 – 31.50
บาทตอดอลลารสหรัฐฯ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่อยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัท โดยในกรณีน้ีบริษัทไดทำการปองกันความเส่ียงของเงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินไวลวงหนา
รวมถึงพยายามที่จะรักษาสัดสวนของผูรับบริการในประเทศและผูรับบริการชาวตางชาติใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น



โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
1. โครงสรางการถือหุน

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียน เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2554 มีดังนี้

2. การจัดการ
2.1 บุคลากร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพนักงาน จำนวนรวม 2,888 คน  และแพทย อีกจำนวน 957 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ

2.2 โครงสรางการจัดการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 โครงสรางการจัดการภายในองคกรของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร 4 ลำดับแรก รายละเอียดดังนี้
   

13.7%
10.5%
9.3%
8.1%

6.5%
3.2%
2.9%
2.5%
2.1%
1.8%

60.5%

ชื่อ-สกุล รวม อัตราสวนการถือหุน

  1. นายวิชัย ทองแตง และภรรยา
  2. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และภรรยา(1)

  3. นายสาธิต วิทยากร และภรรยา
  4. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท บางกอกแอรเวยโฮลด้ิง จำกัด และ

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด(1)

  5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกดั
  6. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
  7. DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE (DCS) A/C CLIENT
  8. นายแพทยจิโรจน สุชาโต และภรรยา
  9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
10. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล และภรรยา

รวม

211,518,748
162,115,584
143,335,498
124,927,169

100,261,163
49,462,707
44,694,900
39,273,009
32,613,005
27,565,795

935,767,578

932
1,956
2,888

957

ประเภท แพทยและพนักงานประจำ แพทยที่ปรึกษาและพนักงานชั่วคราว รวม

พยาบาล
พนักงานทั่วไป
รวมพนักงานท้ังส้ิน
แพทย

787
1,621
2,408

345

145
335
480
612

ที่มา: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด   
หมายเหตุ: (1) ผูถือหุนอันดับ 2 และ 4 เปนผูถือหุนกลุมเดียวกันตาม พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 258

หมายเหตุ  แพทยประจำ หมายถึง แพทยที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหข้ึนไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท
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ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
2. นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร
3. นายวิชัย ทองแตง
4. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
5. นายวัลลภ อธิคมประภา
6. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
7. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
8. นายประดิษฐ ทีฆกุล
9. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

10. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
11. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
12. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
13. ดร. สมชัย สัจจพงษ
14. นายศรีภพ สารสาส
15. นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร นายวัลลภ อธิคมประภา นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นายแพทยจิโรจน สุชาโต และนายแพทยชาตรี ดวงเนตร กรรมการสองในหกทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ัง นางสาวเกษรา วงศเกตุ Assistance Vice President ทำหนาท่ีเลขานุการบริษัท เพ่ือรับผิดชอบการ

ทำหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงประสานงานและติดตามงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุ
ผูถือหุน เพ่ือใหงานสำเร็จลุลวงและเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถใหเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบรคิณหสนธิ พรบ. หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และพรบ. บริษัทมหาชน หรือกฎท่ีเกี่ยวของตางๆ 

2. ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว รวมถึง พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ

ประจำป อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน 
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่

กำหนดไว
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน และประสาน

งานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐานและโปรงใส
7. รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูที่เกี่ยวของตามที่กำหนดไวใน พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือ

หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร (ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย

กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระในการดำรงตำแหนงเปนเวลา 3 ป โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
2. ดร.สมชัย สัจจพงษ
3. นายศรีภพ สารสาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแตงต้ังมาจากกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ตามท่ีระบุ
ไวในหนา 56 ของรายงานประจำป ภายใตหัวขอ “การสรรหากรรมการ” 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานไดตามหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่

และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทใหมีความถูกตอง ครบถวนเปนที่เชื่อเถื่อได 

โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชภีายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำป
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระภายนอกและ

ผูตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
5. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพรองสำคัญใน

ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
6. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีหรืออาจมีผล

กระทบตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอยางมีนัยสำคัญ
7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีบริษัทประจำปตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน
8. สอบทานมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาลเพื่อใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐาน
9. ภาระกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมายเปนการเฉพาะ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน โดยสมาชิกสวนใหญประกอบดวยกรรมการอิสระ และมีวาระในการดำรงตำแหนงเปนเวลา 3 ป รายช่ือคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี 
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
4. ดร.สมชัย สัจจพงษ
5. นายศรีภพ สารสาส

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการผูอำนวยการใหญ   
2. กำหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผูท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการโดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณความสามารถเฉพาะดาน ท่ีเปนประโยชน

กับบริษัทฯ การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ของตน
3. สรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติตอ

ที่ประชุมผูถือหุน
4. ใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสราง และองคประกอบคาตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
5. กำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคาตอบแทนกับผล

การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อใหสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ
6. รายงานผลการสรรหากรรมการ และพิจารณาคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัท
7. ภารกิจอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2554 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทยพงษศักดิ์ วทิยากร
3. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
4. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
5. นายประดิษฐ ทีฆกุล

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
1. อำนาจ
1) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย หรือปลดผูบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ ท่ีปฏิบัติหนาท่ี ต้ังแตระดับ

ผูอำนวยการโรงพยาบาล (หรือเทียบเทา) จนถึงระดับรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 
2) พิจารณาโครงสรางเงินเดือน (Pay Scale) หรือผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ของ ผูบริหาร ต้ังแตระดับ ผูอำนวยการฝาย (หรือเทียบเทา)

จนถึงระดับรองกรรมการผูอำนวยการใหญ ของบริษัทและบริษัทในเครือ (ยกเวนระดับกรรมการผูอำนวยการใหญขึ้นไป ซึ่งตอง
พิจารณาเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน) ตลอดจนพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการการปรับเงินเดือน
ประจำปของบริษัทและบริษัทในเครือ แลวนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบตอไป

3) พิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงสรางการบริหารงาน ระเบียบปฏิบัติ และอัตรากำลังการทำงานใหมี
ความเหมาะสมในการดำเนินงานอยูเสมอ

4) พิจารณาอนุมัติรายจายเพ่ือการลงทุนและคาใชจายท่ีใชในการดำเนินงาน ตลอดจนคาใชจายเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือการกุศล
ซึ่งอยูนอกงบประมาณประจำป ในวงเงินที่เกินกวา 5 ลานบาท แตไมเกิน 20 ลานบาท ยกเวน รายจายลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
ประเภทที่ดินและ/หรือ สิ่งปลูกสราง รวมจนถึงสิทธิการเชาในท่ีดินและ/หรืออาคาร ซึ่งตองจดทะเบียนสิทธิการเชากับสำนักงานเขต
ที่ดิน จะตองไดรับอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทในทุกกรณี

5) มีอำนาจแตงตั้งคณะทำงาน เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายบริษัท

2. หนาที่
1) พิจารณากำหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธของบริษัทและบริษัทในเครือ เพ่ือนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2) พิจารณาจัดทำ กลั่นกรอง และ/หรือใหความเห็นชอบโครงสรางองคกรและขอบเขตอำนาจหนาที่ในการดำเนินงาน ของบริษัทและ

บริษัทในเครือกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติตอไป
3) พิจารณากลั่นกรอง แผนธุรกิจ แผนงบประมาณ ใชจายประจำป แผนการลงทุน และแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

ของบริษัทและบริษัทในเครือ ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่วางไว และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครือใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ท่ีวางไว รวมท้ังการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย

กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท และกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5) กำกับดูแลใหบริษัทและบริษัทในเครือใหมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเปนไปตามขอเสนอและทวงติงของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
6) พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครือ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกๆ ไตรมาส
7) วางแผนและกำกับดูแลการสรางผูนำทางการบริหาร และการเตรียมผูบริหารอยางตอเน่ือง (Succession Plan)
8) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหนาท่ีในการดำเนินงานขางตน ไมสามารถใชกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง และรายการไดมาหรือ
จำหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ นอกจากน้ี อำนาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน

ผูบริหาร 4 อันดับแรก

รายชื่อผูบริหาร ตำแหนง

1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล
4. นางนฤมล นอยอ่ำ

ประธานคณะผูบริหาร และกรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
รักษาการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน 



55

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร  
1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ระเบียบขอบังคับ และหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีที่บริษัทกำหนด ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเครงครัด
2. ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

(แลวแตกรณี) ภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่และระเบียบอำนาจอนุมติัดำเนินการท่ีไดรับการอนุมัติไว ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัด
ระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรและผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียที่ก่ียวของอยาง
เปนธรรม  

3. รายงานผลงาน และความกาวหนาในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำเพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติและใหมั่นใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายและแผนงานท่ีกำหนดไว

4. รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูที่เกี่ยวของตามที่กำหนดไวใน พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือ
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร (ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

5. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะตองนำเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการของบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี)
รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพ่ือการแกไขปญหาของบริษัท   

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี)   

ทั้งนี้ อำนาจหนาท่ีในการดำเนินงานขางตน ไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง และรายการไดมาหรือ
จำหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่อง
นั้นๆ นอกจากน้ี อำนาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน 

3. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่ในการสรรหากรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระการแตงตั้งทดแทน หรือ

แตงต้ังใหม โดยการพิจารณาคัดเลือกรายช่ือผูท่ีมีความเหมาะสม และนำเสนอรายช่ือตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเห็นชอบ (กรณีแตงต้ัง
ทดแทนกรรมการเดิม) หรือเพื่อพิจารณาเสนอชื่อใหผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
มีหนาท่ีพิจารณาผูทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถและประสบการณการทำงานในอดีตท่ีจะเปนประโยชน
ตอบริษัท มีความเปนผูนำวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมคีุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานท่ีโปรงใสไมดางพรอยและมีความเปน
อิสระในการตัดสินใจอยางมืออาชีพ ดวยความซ่ือสัตยและเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและเปนผูท่ีคุณสมบัติตาม
ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือแตงตั้งใหม จะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนท่ีตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ัง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ัง

ในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ัง
ในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากน้ี การแตงตั้งหรอืถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปนไปตามขอบังคับบริษัทที่กำหนดไวดังนี้คือ
1. คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน และไมนอยกวากึ่งหน่ึงตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ
2. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้

• บรรลุนิติภาวะ
• ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
• ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดโดยทุจริต
• ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐในฐานทุจริตตอหนาที่

3. ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง  กรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจำนวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการผูออกจากตำแหนง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตำแหนงอีกก็ได
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4. นอกจากกรรมการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
• ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจำนวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ศาลมีคำสั่งใหออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตเมื่อใบลาออกถึงบริษัท
6. ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา
สองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติของ
กรรมการขางตน ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนกรรมการท่ีเหลืออยู

7. ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองคประชุม ใหกรรมการท่ีเหลืออยูกระทำการในนามของคณะ
กรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางท้ังหมดเทาน้ัน การประชุมใหกระทำ
ภายในหน่ึงเดือน นับแตวันท่ีจำนวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองคประชุม และบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนน้ัน
ใหอยูในตำแหนงไดเพียงวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน

อนึ่ง เนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนจำนวน ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
กรรมการท้ังคณะ โดยกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท จะใชวิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แต
บริษัทไดกำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมสำหรับผูท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงเปนไปตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ดังตอไปน้ี

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.05 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และ
บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจ
ควบคุม ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปน
ผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัย
ในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึง
ของจำนวนหุน ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท
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4. คาตอบแทนผูบริหาร  
4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

คาตอบแทนกรรมการชุดยอย สำหรับงวด 1 ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

1,646,341
1,097,561

1,097,561
1,097,561
1,097,561
1,097,561
1,097,561
1,097,561
1,097,561
1,097,561

1,097,561
1,097,561

13,719,512

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหนง
จำนวนคร้ัง
ที่เขาประชุม

บำเหน็จ
กรรมการ

560,000
350,000
200,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
325,000
350,000
350,000
225,000
225,000
350,000
225,000

4,910,000

คาเบี้ย
ประชุม

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
2. นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร
3. นายวิชัย ทองแตง(1)

4. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
5. นายวัลลภ อธิคมประภา
6. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
7. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
8. นายประดิษฐ ทีฆกุล 
9. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

10. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
11. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
12. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล(1)

13. ดร. สมชัย สัจจพงษ 
14. นายศรีภพ สารสาส  
15. นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร(1)

รวมคาตอบแทนทั้งส้ิน

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2
กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

14/14
14/14

8/9
14/14
1414

14/14
14/14
14/14
13/14
14/14
14/14

9/9
9/14

14/14
9/9

หมายเหตุ: (1) ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 และเริ่มเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตการประชุมประจำเดือนเมษายน 2554 เปนตนไป

(2) ศ.เกียรติคุณ นพ.เสนอ อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ ไดครบวาระการดำรงตำแหนงในการประชุมใหญสามัญประจำป 2554
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และไมรับตำแหนงตอ จึงคงเหลือกรรมการท้ังคณะจำนวน 15 ทาน

คณะกรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุม

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
2. ดร. สมชัย สัจจพงษ 
3. นายศรีภพ สารสาส  
รวมคาตอบแทนทั้งส้ิน

210,000
100,000
175,000
485,000

จำนวนคร้ังที่เขาประชุม

7/7
4/7
7/7

(หนวย : บาท)

(หนวย : บาท)
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คาตอบแทนผูบริหาร สำหรับงวด 1 ป สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554
ในป 2554 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร 4 ลำดับแรก ในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในฐานะพนักงานบริษัท เปนเงินรวม 37.83 ลานบาท

4.2 คาตอบแทนอื่น
• กรรมการและกรรมการชุดยอย นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของคาเบ้ียประชุมและบำเหน็จกรรมการ ท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือ

หุนแลว เน่ืองจากบริษัทเปนกิจการท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล ดังน้ัน กรรมการจึงไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของ
บริษัทที่ไดวางไวเชนเดียวกับพนักงานท่ัวไป

• ผูบริหาร นอกเหนือจากผลตอบแทนอื่นในรูปของ รถประจำตำแหนง และโทรศัพทมือถือ ผูบริหารของบริษัทจะไดรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทท่ีไดวางไว เชนเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท

5. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทไดกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลอยางเปนรูปธรรม ต้ังแตการประชุมผูถือหุนประจำป 2552 เปนตนไป โดยบริษัทฯ มี

นโยบายจะจายเงินปนผลเปนจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจและ
ความตองการใชเงินทุนของบริษัทในแตละปดวยโดยตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาลซ่ึงสามารถ
อนุมัติจายไดโดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบรษิัทเห็นวา บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคลองเพียงพอ

ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศจายเงินปนผล จากผลการประกอบการของบริษัทในป 2549-2553  สรุปไดดังนี้คือ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี  
3. นายศรีภพ สารสาส  
รวมคาตอบแทนทั้งส้ิน

30,000
25,000
25,000
80,000

จำนวนคร้ังที่เขาประชุม

1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดดังกลาวขางตนไดหมดวาระการดำรงตำแหนงในเดือนเมษายน 2554 ประกอบกับ
ศ.เกียรติคุณ นพ.เสนอ อินทรสุขศรี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการ
ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และไมขอรับตำแหนงกรรมการบริษัทตอ คณะกรรมการบริษัท
จึงไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหมตามรายช่ือท่ีปรากฏอยูในหัวขอโครงสรางการจัดการ ของรายงานประจำป หนา 51-52

วันจายเงินปนผล การจายเงินปนผล สำหรับผลการดำเนินงานของงวด

12 มกราคม 2554
19 เมษายน 2553
30 เมษายน 2552
25 เมษายน 2551
4 พฤษภาคม 2550

มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2553
มกราคม 2552 - ธันวาคม 2552
มกราคม 2551 - ธันวาคม 2551
มกราคม 2550 - ธันวาคม 2550
มกราคม 2549 - ธันวาคม 2549

อัตราการจายเงินปนผล (บาทตอหุน)

0.80 บาทตอหุน(1)

0.70 บาทตอหุน
0.60 บาทตอหุน
0.50 บาทตอหุน
0.50 บาทตอหุน

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
ผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2553 และในการประชุมใหญสามัญประจำป 2554 ที่ประชุมผูถือหุนได
รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และมีมติไมจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท  

(หนวย : บาท)
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บริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือวาการกำกับดูแลกิจการเปนตัวกำหนด
โครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางผูถือหุน คณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีเปาหมายเพื่อ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมมูลคาของกิจการใหแกผูถือหุนในระยะยาว พรอมกับการคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
รายอ่ืน ซึ่งจะมีสวนชวยใหการดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและม่ันคง  

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกลาว คือ การกำกับดูแลกิจการ ตามที่ไดมอบหมายใหกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ และผูบริหาร ปฏิบัติตามนโยบายดานการกำกับกิจการตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เปนไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทไดติดตามกฎ
ระเบียบใหมๆ ท่ีประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว ซ่ึงไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากคณะกรรมการ
และฝายบริหาร เพื่อใหเกิดการปฏิบัติและตัวอยางที่เหมาะสม

1. นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกคน และตองทุมเท เพ่ือพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับความตองการของผูถือหุน ตลอดจน

ประเมินประเด็นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และจริยธรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของ ผูถือหุนอยางมีระบบ กรรมการแตละ
ทานจะตองมีความซ่ือสัตยสุจริต ความมุงมั่น และความเปนอิสระในเชิงความคิดและ การตัดสินใจในระดับสูง นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ยังคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อีกดวย 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการในการเปนตัวเชื่อมระหวางผูถือหุนและกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ ตลอดจนทีมผูบริหาร นอกจากน้ีนโยบายยังมีเน้ือหาครอบคลุมอยางชัดเจนถึงบทบาทควบคูของกรรมการผูอำนวยการใหญ
และกรรมการท่ีเปนผูบริหารอื่นๆ ในฐานะที่เปนท้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงอีกดวย

คณะกรรมการไดทบทวนและแกไขเพิ่มเติมนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู และไดทำการเปล่ียนแปลงหลายประการ เพ่ือ
ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติระดับสากลที่ถือกันวาเปนแนวปฏิบัติที่ดีคณะกรรมการไดเนนย้ำการกำกับดูแลกิจการดวยการรวมนโยบาย
และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดต้ังระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเพียงพอ ตลอดจนการดูแลฝายบริหารใหปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายเพื่อใหธุรกิจ ของบริษัทมีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับทั้งหมด

คณะกรรมการไดมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหรางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาองคกรปฏิบัติตาม
นโยบายทั้งหมด มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีการติดตามผล ทบทวน และปรับเปล่ียนนโยบายอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหนโยบาย
ดานการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

นโยบายดานการกำกับดูแลกจิการมีแนวทางครอบคลุมเน้ือหาในหัวขอตอไปนี้
1. สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน  
2. นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย  
3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย  
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

2. สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน
2.1 สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน 

บริษัทรับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การจัดทำงบการเงิน การใชขอมูลภายในและผลประโยชนที่ขัดแยง ผูบริหาร
จะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะตองทำดวยความซ่ือสัตย และเปนธรรมทั้งตอผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย เพื่อ
ผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย 
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บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสำคัญกับสิทธิท่ีปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียม
กัน บริษัทมีหนาที่ปกปองผลประโยชนและสิทธิของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของและ
เพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีหนาที่เผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและแสดงความรับผิดชอบ
ของฝายบริหารผานการจัดประชุมผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยาง
ชัดเจน โดยบริษัทมุงม่ันในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะ เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการเงินอยาง
เทาเทียมกัน และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม  

ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทไดจัดสงหนงัสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา เพื่อแจงวาระการประชุม พรอมความคิดเห็น
ของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และไดชี้แจงสิทธิของ
ผูถือหุนในการเขารวมประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนไวดวยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน บริษัทมี
การเปดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซตของบริษัท และเพื่อเปนการสงเสริมสิทธิการรับรูขาวสารแกผูถือหุนยิ่งขึ้น ในการประชุม
ผูถือหุนประจำป 2554 บริษัทจึงไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทกอนวันประชุม 30 วัน  

ผูถือหุนจะไดรับแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองไดแตงต้ังตัวแทนผูได
รับมอบอำนาจของตน เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได นอกจากน้ีเพ่ือเพ่ิมชองทางในการรักษาสิทธิของผูถือหุน บริษัท
ไดเสนอทางเลือกใหผูถือหุนมอบอำนาจใหกรรมการอิสระ 1 ทาน ใหเขารวมการประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขา
รวมประชุมนั้นๆ ได โดยการมอบอำนาจดังกลาวผูถือหุนสามารถใชหนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใด หรือใชหนังสือมอบอำนาจแบบ
ละเอียดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม หรือผูถือหุนสามารถ Download แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซต
ของบริษัทไดอีกดวย

เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสำคัญและควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนประจำป บริษัทจึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนดำเนินการดังกลาวได เปนเวลา 45 วันโดยผูถือหุนสามารถ
ดูรายละเอียดหลักเกณฑและเง่ือนไขการเสนอวาระและเสนอรายช่ือไดในเว็บไซตของบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
เร่ืองดังกลาวมีความเหมาะสมสรางสรรค และเปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการจะบรรจุเร่ืองดังกลาวเปนวาระการประชุมเพ่ือเสนอ
ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตอไป แตหากคณะกรรมการเห็นวาเร่ืองดังกลาวไมมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเร่ือง
ดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ พรอมท้ังเหตุผลที่ไมนำเสนอเร่ืองดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ท้ังนี้ ในป 2554 บริษัท
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระสำหรับการประชุมผูถือหุนลวงหนารวมถึงเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
เปนกรรมการบริษัทดังกลาวลวงหนา มายังคณะกรรมการบริษัท ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง 15 มกราคม 2555  

ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายใตเวลาที่เหมาะสม
การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ซ่ึงการออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือ
เสียงขางมากเปนมติ (สำหรับในวาระปรกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิไดกำหนดเปนอยางอื่น) ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปน
ผูช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน และใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนคัดคาน งดออก
เสียง หรือแยกคะแนนเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดภายหลัง รวมทั้งไดมีการบันทึกมติที่ประชุม
โดยแบงเปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมี
การบันทึกคำถาม คำช้ีแจง และความคิดเห็นของที่ประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด หามออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเวนการออกเสียงเลือกตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ

2.2 การประชุมผูถือหุน 
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มที่และ

ในรูปแบบที่ไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาที่จะใชสิทธิดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับจากวัน
สิ้นสุดปงบการเงินบริษัท การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับตั้งแต
การเรียกประชุม การจัดประชุม และหลังจากจัดการประชุม
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ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมด สามารถเขาช่ือทำหนังสือขอใหคณะกรรมการบริษัท
เรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดตามท่ีขอบังคับบริษัทกำหนดไว โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการตอง
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง มีดังน้ี

กอนการประชุม 
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเปนจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกราย ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน สำหรับ

วาระท่ัวไปซ่ึงสูงกวาตามท่ีกฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีท่ีเปนการขออนุมัติรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกันหรือเปนมติพิเศษ
โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาวการประชุมในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
เปนเวลา 3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

ท้ังน้ี ต้ังแตการประชุมใหญสามัญประจำป 2550 เปนตนไป บริษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวการจัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมท้ังหมดท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวในเว็บไซตของบริษัท (http://www.bangkokhospital.com) ภายใต
หัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพื่อเปนการขยายชองทางการใหขอมูลแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน และเพื่อเปนการสงเสริมสิทธิ
การรับรูขาวสารแกผูถือหุนย่ิงข้ึน ในป 2554 บริษัทจึงไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษลวงหนาผานทาง
เว็บไซตของบริษัทกอนวันประชุม 30 วัน   

ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ผูถือหุนจะไดรับรายละเอียดการประชุม เชน เวลา และสถานท่ีจัดการประชุม วาระการประชุม พรอม
ทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระและเอกสารประกอบตางๆ ในแตละวาระ (ถามี) เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูลรายละเอียด
เพียงพอตอการตัดสินใจ รายงานประจำปของบริษัท แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารท่ีตองใชในการเขารวมประชุม
รวมทั้งบริษัทยังไดสงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแตงตั้งผูรับมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบและพิจารณา
กอนการเขาประชุม เพื่อชวยผูถือหุนในการใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ ตลอดจนไดเสนอแนะ
ใหผูถือหุนแตงตั้งกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะของตนดวย  

เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนประชุมผูถือหุนโดยใชระบบบารโคด และมีการทำบัตร
ลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแตละวาระ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะวาระ
การแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดจัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพ่ือใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล ท้ังนี้ ผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงดังกลาวต้ังแตขั้นตอนการลงทะเบียนเขาประชุม

ระหวางการประชุม 
บริษัทไดกำหนดให ผูท่ีทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม แจงและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ  กอนการประชุมจะเร่ิมข้ึนอยาง

ละเอียดชัดเจนและใหกรรมการผูอำนวยการใหญทำหนาที่ตอบขอซักถามของผูถือหุน และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเม่ือจบ
แตละวาระการประชุม พรอมท้ังบันทึกผลคะแนนท่ีไดในแตละวาระอยางชัดเจน   

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและเพ่ือใหเกิดความชัดเจน บริษัทมีการใชส่ือมัลติมีเดียในการนำเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผูถือหุนในระหวางการประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนตอที่ประชุมเมื่อผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระแลว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบวาระที่ไดกำหนดไวตามลำดับอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหผูถือหุน
ทุกคนไดลงคะแนนเสียงของตนอยางเทาเทียมกัน  

เพ่ือเปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัทไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัททุกทาน ตลอดจนคณะกรรมการ
ชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของ อาทิ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ผูอำนวยการฝายบัญชี ผูอำนวยการ
ฝายการเงินซึ่งดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรายใดไมสามารถเขารวม
ประชุมผูถือหุนได จะตองมีหนังสือช้ีแจงเหตุผลตอประธานกรรมการ (กรณีท่ีเปนกรรมการ)  หรือกรรมการผูอำนวยการใหญ (กรณีท่ีเปน
ผูบริหารระดับสูง) เพ่ือทราบทุกครั้ง

ท้ังน้ี ประธานในท่ีประชุม ไดเปดโอกาสแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการต้ังคำถามและใหคำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินการของบริษัท
ตลอดจนรายงานการเงินประจำปโดยไมทำใหสิทธิของผูถือหุนใดตองเสื่อมเสีย โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูอำนวยการใหญ
จะเปนผูใหความกระจางในเร่ืองขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานพบปะกับผูถือหุนอยางไมเปนทางการ
หลังจบการประชุมน้ันๆ  
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หลังการประชุม 
บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวนรวมถึงมีการบันทึกมติท่ีประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยแบงเปน

จำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุมและในมติที่ประชุม
ผูถือหุนที่แจงผานตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว
อยางละเอียดดวยโดยไดนำสงรายงานการประชุมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด 14 วัน
หลังการประชุม รวมถึงไดเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท (http://www.bangkokhospital.com) 
ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือใหผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไปไดรับทราบรายงานการประชุมอยางรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได 

3. นโยบายวาดวยความเทาเทียมและสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก

องคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ บริษัทตระหนักเปนอยางยิ่งวาการ
สนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความย่ังยืนและความคงอยูขององคกรในระยะยาว 

ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึงถึง
ผลประโยชนผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้

3.1 นโยบายดานธุรกรรมท่ีอาจทำใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัท 
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมท่ีอาจนำไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของ จะตองไดรับการ

พิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และสำนักงานตลาดทุนและนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากน้ีธุรกรรมดังกลาวจะตองทำในลักษณะเสมือนทำรายการ
กับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัท และผูถือหุน
ท้ังหมด ขอกำหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเง่ือนไขตามมาตรฐานทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไป
เสมอ    

บริษัทมีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานจะตองละเวนจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ
ผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการ ตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหาม
ไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสียที่เปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับบุคคลผูมี
สวนไดสวนเสียอยางรอบคอบและไมมีอคติดวย

3.2 นโยบายเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
คณะกรรมการหามมีให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมใหใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดรับขณะทำงานในตำแหนงของตนเพื่อหาผล

ประโยชนสวนตัว หรือเพ่ือจัดต้ังธุรกิจท่ีแขงหรือเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการหามใชขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญเพ่ือซ้ือ
หรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัท เพื่อผลประโยชนของบุคคลเหลานั้นอยางเด็ดขาด และ หามการใหขอมูลภายในแกบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัท  

กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท และสถานะการถือครองหุนของตนรวมถึงคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ตอเลขานุการบริษัททุกเดือน เพื่อเลขานุการบริษัทจะไดจัดทำรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

3.3 นโยบายตอผูถอืหุน 
บริษัทมุงหวังท่ีจะดำเนินการเพ่ือใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผูถือหุนดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโตและ มีความสามารถ

ในการทำกำไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแขงขันโดยคำนึงถึง
ความเส่ียงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบ บริษัทเนนการดำเนินการเพ่ือใหไดผลกำไรอยางสม่ำเสมอผานการพัฒนาธุรกิจ
อยางตอเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียงที่แข็งแรง เพ่ือเปนการ
ตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน

ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน เชน สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุม
ผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยาง  
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อิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม และสิทธิอื่นๆ ของผูถือหุนตามกฎหมายแลว บริษัทยังมีนโยบาย
ในการเปดเผยขอมูลท้ังหมดอยางยุติธรรม และโปรงใส ในเวลาอันสมควรภายใตขอจำกัดทางธุรกิจ เพ่ือใหผูถือหุนทุกทานสามารถไดรับรู
ขอมูลอยางเทาเทียมกัน

3.4 นโยบายตอพนักงาน 
พนักงานถือวาเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคาของบริษัท โดยบริษัทไดดูแลพนักงานท่ีมีความสามารถและประสบการณอยางตอเน่ืองตาม

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของบริษัท พรอมท้ังใหโอกาสในการทำงานท่ีเทาเทียมกัน และมีมาตรการท่ีจะใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
นอกจากน้ีบริษัทไดจัดการฝกอบรมความรูท่ีจำเปน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความสามารถของพนักงานอยางตอเน่ืองผานการฝกอบรมท่ีจัดโดย
บุคคลภายนอกและภายในองคกร มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีในองคกร ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม
และยุติธรรม โดยบริษัทไดจัดกิจกรรมใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอขอแนะนำกับผูบริหารโดยตรงผาน website ภายใน
ขององคกร 

บริษัทไดจัดสวัสดิการและความปลอดภยัใหกับพนักงานซ่ึงรวมท้ังผลประโยชนตางๆ เชน สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ การจัดมอบทุนแกแพทย พยาบาล และพนักงาน  เพ่ือใหบุคลากรเหลาน้ีไดเพิ่มองคความรู เพ่ือนำมาใชในการพัฒนา
องคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงนี้เปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถอยูกับองคกรในระยะยาว ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยต้ังแตกระบวนการสรรหา
คัดเลือก พัฒนาสงเสริม และรักษาไวซึ่งพนักงานท่ีมีคุณภาพ ดังตอไปนี้

การสรรหาและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
บริษัทฯ ไดใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแตกระบวนการสรรหา โดยบริษัทฯ จะกำหนดลักษณะของวุฒิการศึกษา

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และขอกำหนดอื่นๆ ของแตละตำแหนงงานอยางชัดเจน เพ่ือที่จะไดเลือกสรรอยางถูกตองและเหมาะสม
ท้ังน้ี บริษัทฯ จะพิจารณาพนักงานภายในเปนอันดับแรก เพ่ือใหโอกาสในการพัฒนาความกาวหนาในการทำงาน หากไมมีผูใดเหมาะสม
จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากน้ี พนักงานใหมทุกคนจะไดเขารับการอบรมปฐมนิเทศเพ่ือชวยใหพนักงานไดทราบ
ถึงกระบวนการและข้ันตอนการทำงานของฝายตางๆ ในองคกร จึงทำใหพนักงานสามารถวางแผนและปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงค 
อีกท้ังบริษัทฯยังใหความสำคัญในการใหโอกาสเติบโตในหนาที่การงานแกพนักงานตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ เพื่อรักษาคนเกง
และคนดีใหอยูกับองคกรตลอดไป

โครงการฝกอบรมพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอยางสม่ำเสมอ

เพ่ิมพูน และตอเนื่อง โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกองคกร สำหรับการฝกอบรมภายในองคกร นอกจากจะไดจัดให
มีการฝกอบรมในเร่ืองทักษะการทำงานตางๆ แลว ยังไดจัดใหมีการแลกเปล่ียนความรูเชิงประสบการณระหวางพนักงานฝายตางๆ ไมวา
จะโดยการประชุมรวมกัน หรือการแลกเปล่ียนความรูผานส่ือระบบ Intranet สำหรับการฝกอบรมภายนอกองคกร บริษัทฯ จะใหพนักงาน
กรอกแบบสอบถามความตองการฝกอบรมและสงใหเขาอบรมตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลหรือวัดการเรียนรูในแตละหลักสูตร
เพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกันท้ังบริษัทฯ และพนักงาน

จัดใหมีระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริษัทฯ มีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดเกณฑในการประเมินพนักงานทุกระดับ

อยางชัดเจนและเปนธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 สวน คือ ทักษะ (Skill) ความรู 
(Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัทฯ ไดมีการส่ือสารเกณฑตางๆ ในการประเมิน
ใหพนักงานทราบลวงหนาอยางท่ัวถึง ท้ังน้ี ในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการประกอบการของ
บริษัทฯ และสถานการณทางเศรษฐกิจในแตละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสำคัญในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน 
ซึ่งการจัดใหมีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานตามผลการประเมินนี้ จะสงผลให
พนักงานสามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงานในองคกร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองคกร ตั้งแตกระบวนการคัดเลือกบุคคล

ตลอดจนการเล่ือนตำแหนงจากความสามารถ โดยไมมีอคติหรือใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและแนวทาง
การปฏิบัติงาน
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การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานแตละคน บริษัทไดกำหนดใหมีการสำรวจขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งขอมูลที่ไดรับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการบริหารจัดการ
องคกรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งไดกำหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการยื่นคำรองทุกขเพื่อใหพนักงานไดใชใน
การย่ืนเร่ืองราวรองทุกข เพื่อเปนแนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทำงานของพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม

การสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีแกพนักงาน
บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหพนักงานทำงานอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 

บริษัทจึงเอาใจใสดูแลรักษาสถานท่ีทำงานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพ่ือสวัสดิภาพท่ีดีและสุขพลานามัยท่ีสมบูรณของพนักงาน
โดยบริษัทไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกพนักงานเปนประจำทุกป นอกจากน้ี หากจำนวนพนักงานในหนวยงานใดไมเพียงพอตอปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้น บริษัทก็จะจัดจางพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหนงงานเพิ่มเติม เพื่อใหปริมาณงานในหนวยงานสอดคลองกับจำนวน
พนักงานและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงานแกพนักงาน

การสรางระบบบริหารและการทำงานรวมกันท่ีดี
บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานใหมีความตอเนื่องตั้งแตตนทางไปยังปลายทาง และกอใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพ 

ไดมาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแยงในการทำงาน จึงไดใหทุกฝายในองคกรรวมกันจัดทำคูมือระบบการทำงานรวมกัน (Operational 
Manual) เพื่อเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานภายในองคกรและไดมีการเผยแพรระบบการ
ทำงานรวมกันนี้ผานระบบ Intranet โดยบริษัทไดจัดใหมีการทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม

การสรางสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหารและพนักงาน
บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธที่ดีในการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อซึ่งมีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพในการทำงานรวมกัน ดังนั้น จึงไดจัดใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางพนักงานและผูบริหาร ซ่ึงจะเปนปจจัยที่สามารถพัฒนา
ความสัมพันธท่ีดีและเปนการสนับสนุนใหเกิดความสุขใจในการทำงาน เชน งานสังสรรควันปใหม งานทำบุญรวมกัน งานกีฬาสี นอกจากน้ี 
ผูบริหารไดจัดประชุมรวมกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหารและพนักงาน ซึ่งจะนำพา
องคกรไปสูเปาหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การสรางพนักงานใหเปนคนดีขององคกรและสังคม
เพ่ือใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพ่ือประโยชนแหงความมีวินัยอันดีงามของหมูคณะ เม่ือพนักงานผูใดหลีกเล่ียงหรือฝาฝนระเบียบ

ขอบังคับการทำงานจะถือวาพนักงานผูนั้นกระทำผิด ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแกไขอยางใดอยางหนึ่ง
ตามระเบียบขอบังคับการทำงานอยางเหมาะสมแกกรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) ที่บริษัทกำหนด
ซึ่งเปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ท้ังนี้ บริษัทเชื่อมั่นวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี และคนเกงนั้น จะชวยใหองคกร
เจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

3.5 นโยบายตอฝายบริหาร 
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดมีการจัดทำ

โครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดกับผูบริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care
นอกจากน้ีฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซ่ึงเปนไปเพ่ือประโยชน
สูงสุดรวมกันขององคกรและผูเก่ียวของทุกฝาย

3.6 นโยบายตอคูคา  
บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุนสวน คูแขง เจาหนี้ คูคา และอื่นๆ ตามขอกำหนดและเง่ือนไขการซื้อขายท่ีไดทำเปนสัญญาอยางยุติธรรม

และมีจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจสงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของ
คูสัญญาตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกัน และเปนไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3.7 นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญประการหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังท่ีจะทำใหผูรับบริการพอใจ

ดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง และมีความมุงหวังท่ีจะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการ
และความคาดหวังของผูรับบริการอยางยติุธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกรนี้ถือวาขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับและจะ
ไมถูกนำมาเปดเผย เวนแตกฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับบริการโดยตรง 
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3.8 นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
บริษัทมีความมุงหวังท่ีจะปฏิบัติตอสังคมและส่ิงแวดลอมดวยมาตรฐานท่ีสูงอยางตอเน่ือง โดยยึดม่ันในการรักษามาตรฐานดานความ

ปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัทรับมือกับประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะและเขารวม
ในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและส่ิงแวดลอม โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ตอผูท่ีเก่ียวของ
และบุคลากรทุกคนในองคกร (โปรดดูรายละเอียดขอมูลภายใตหัวขอ “กิจกรรมเพ่ือสังคม” ท่ีปรากฏในหนา 21 ของ รายงานประจำป)    

ทั้งนี้ บริษัทไดคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลตอสิ่งแวดลอม รวมถึงความปลอดภัยตอผูใชบริการ และ
สุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับซ่ึงเปนผูใหบริการโดยตรง จึงไดนำเอามาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และ    
มาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาปรับใชภายในองคกร และผานการรับรอง
ระบบการจัดการท้ังสองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) พรอมท้ังไดประกาศ “นโยบายสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย” เพื่อกำหนดใชภายในโรงพยาบาล ตั้งแตป 2546 และไดถายทอดใหพนักงานตลอดจนผูที่เก่ียวของทราบโดยท่ัวกัน
โดยมีการนำไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเน่ือง นอกจากน้ีบริษัทยังมีสวนชวยเหลือกิจกรรมการกุศลหลายอยาง และสนับสนุนความหวงใย
ของพนักงานท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยต้ังแตป 2550 บริษัทไดจัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ” เพ่ือดูแล ประสานงาน
และติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับชุมชน

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งทางการเงินและขาวสารทั่วไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุนและนักวิเคราะหหลักทรัพย 

รวมถึงสาธารณชนท่ัวไป เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ท่ัวถึง เทาเทียม โปรงใส และทันการณ รวมท้ังเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัท ขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญ ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอสวนไดเสีย
ของผูถือหุน หรือการตัดสินใจลงทุน ซ่ึงอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัท ขอมูลน้ีจะเผยแพรในเวลาอันเหมาะสม เพียงพอ
และครบถวน ดวยวิธีท่ีโปรงใสผานชองทางท่ียุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือใหม่ันใจวาการลงทุนในหลักทรัพยของ
บริษัทเกิดจากการตัดสินใจท่ียุติธรรมและไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชี แสดงไวในรายงานประจำป และแบบ 56-1 เพ่ือใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึงพันธกิจ และหนาท่ีความรับผิดชอบตอ
ขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีตองมีความถูกตองครบถวนกอนที่จะมีการแพรหลายตอผูลงทุน

สำหรับการสื่อสารตอบุคคลภายนอกนั้น ผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัท คือ กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน และผูอำนวยการฝายการเงินท่ีดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ โดย ในรอบป 2554
ที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงผูอำนวยการฝายการเงินที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธไดพบปะและใหขอมูลตอผูเกี่ยวของ
ในโอกาสตางๆ ดังนี้

1. การนำเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Roadshow) 7 คร้ัง โดย Roadshow ในประเทศ 4 คร้ัง และในตางประเทศ 3 คร้ัง
2. จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงานแกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst Meeting) 4 คร้ัง
3. ตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหท่ีขอพบเพื่อรับทราบการดำเนินงานของบริษัท (Company Visits และ Conference Call)

120 คร้ัง
4. นำนักลงทุนและนักวิเคราะหพบผูบริหารและเย่ียมชมกิจการ (Site Visits) 5 คร้ัง

บริษัทมีชองทางการใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศท่ีบริษัทแจงตอตลาดหลักทรัพยฯโดยผูสนใจ
สามารถอานขอมูลไดทาง website ของตลาดหลักทรัพยฯ ที่ http://www.set.or.th และ website ของบริษัทที่ http://www.
bangkokhospital.com กรณีที่ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถามสามารถติดตอมายังผูอำนวยการฝายการเงิน
ที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธโทร. 0-2755-1793 E-mail: investor@bangkokhospital.com หรือผาน website ของบริษัทท่ี http://
www.bangkokhospital.com
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 
5.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนท้ังสิ้น 15 ทาน ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Directors) จำนวน 7 ทาน และ
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 8 ทาน ซึ่งในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระ จำนวน 5 ทาน    

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร คือ กรรมการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปนประจำจาก

บริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท  

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คือ กรรมการท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานประจำหรือไดรับคาตอบแทนเปนรายไดประจำจาก

บริษัท ทั้งนี้ กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารดังกลาวอาจเปนผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่มีความเก่ียวของกัน โดยเปนอิสระตอ

การบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอำนาจควบคุมกิจการและเปนผูท่ีไมมีธุรกิจหรือความเก่ียวของทางผลประโยชนในบริษัท
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน ซ่ึงอาจทำใหผลประโยชนของบริษัทและ/หรือผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง

คุณสมบัติหลักของกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทกำหนดเปนไปตามขอกำหนดของ กลต ซ่ึงประกอบดวย 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.05 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และ
บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคา
บริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัย
ในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึง
ของจำนวนหุน ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท
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การแยกตำแหนง 
1. คณะกรรมการบริษัทไดเลือกกรรมการอิสระหน่ึงทานใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดใหประธาน

กรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญ ตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพ่ือใหประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหนาที่ไดอยางเปน
อิสระจากฝายบริหาร ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหนาท่ีอยางเที่ยงธรรมในการดูแลการใชนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธตามท่ีจัด
ทำขึ้นตลอดจนดำเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวามีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจนสำเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมใน
การประชุมและตั้งคำถามท่ีเปนประโยชนอยางมีอิสระจากฝายบริหารในระหวางการประชุมแตละครั้ง

2. บริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัท จะตองไมเปนสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือใหกรรมการ
สรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหนาท่ีไดอยางเปนอิสระจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไดรับการจำกัดความและแยกออกจากกันอยางชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะประชุม
กันเปนประจำทุกเดือนเพ่ือติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทจะไมยุงเก่ียวกับงาน
ประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ กรรมการผูอำนวยการใหญ
เทานั้นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารใหทำงานเหลานี้ ดังนั้นอำนาจและความรับผิดชอบของ
กรรมการผูอำนวยการใหญ จึงไดรับตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังไดกำหนดขอบเขตหนาที่และ
อำนาจของฝายบริหารทุกระดับไวอยางชัดเจน 

การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง
แมวาในหลักการ กรรมการบริษัทไมควรดำรงตำแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหน่ึง อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากร

ท่ีมีประสบการณ ความรูความเขาใจในสายอาชีพดานการรักษาพยาบาล  และขอจำกัดในการสรรหาบุคลากร ผูเขามาดำรงตำแหนงแทน
อยางเหมาะสม รวมท้ังประโยชนท่ีเกิดจากความรู ความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจนประเด็นความเส่ียงจากการบริหารจัดการหากขาดความรู
ความเขาใจในธุรกิจดานการรักษาพยาบาล ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการ ซ่ึงตองอาศัยผูท่ีมีความชำนาญ
เฉพาะดานอยางแทจริงที่จะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยางถองแท ดังนั้น บริษัทจึงยังไมไดกำหนดการจำกัดระยะเวลาในการ
ดำรงตำแหนงของกรรมการอยางเปนทางการ   

หนาที่ของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทซึ่งนอกจากอำนาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการตามท่ีบริษัทไดกำหนดไวในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” ตามท่ีปรากฏอยูในหนา 51 ของรายงาน
ประจำป ยังรวมถึงหนาที่ในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 
1. กรรมการควรสามารถเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจอื่นอยางเพียงพอเพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 
2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอย หากไดรับแตงตั้งใหเปนสมาชิกของคณะ

กรรมการชุดยอยดังกลาว เพ่ือตั้งคำถามท่ีสำคัญเพื่อปกปองและรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท 
ตลอดจนเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 

3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยเฉพาะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวมกันตอบคำถามและ
ชี้แจงในประเด็นท่ีผูถือหุนมีขอซักถาม ตลอดจนรับทราบประเด็นขอเสนอแนะจากผูถือหุน

4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจะเรียนรูธุรกิจของบริษัท รวมท้ังแสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระดวยการเสียสละเวลา
และความสนใจมากพอใหกับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด

5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยันใหกับบริษัท เพ่ือรับรองความเปนอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทในวันท่ีกรรมการอิสระ
ยอมรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงและทุกๆ ปหลังจากน้ัน   

6. กรรมการจะตองจัดสงและปรับปรุงแบบรายงานสวนไดเสียของตน และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของตนและคูสมรส
รวมถึงบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี) เพื่อเปนการแสดงความโปรงใสและมีการรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่
มีการเปล่ียนแปลงขอมูล

7. หนาที่อื่นใดของกรรมการตามท่ีกำหนดไวในประกาศ ขอกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนใดที่กำกับดูแลบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดยอย
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอำนาจอยางเต็มท่ีจากคณะกรรมการบริษัทใหทำงานของตน ซ่ึงรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ และดำเนินการใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กำหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการในการปองกันความเส่ียงที่เกี่ยวของกับธุรกิจและเร่ืองการเงินอยางครบถวน โดยกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทในปจจุบัน จำนวน 2 ทาน เปนผูที่มีความรอบรูและมีประสบการณที่เกี่ยวของโดยตรงทางดานบัญชี และการเงิน
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ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหผูตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท
ตลอดท้ังป โดยบริษัทไดวาจางบริษัทจากภายนอกท่ีไดรับอนุญาตและมีคุณสมบัติครบถวนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกิจการ
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามท่ี ก.ล.ต. ไดกำหนดไว เพ่ือทำหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของกิจการ ซ่ึงบริษัทเช่ือวาการวาจางบุคคล
ภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว จะทำใหผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยาง
เที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการตรวจสอบภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหลังการประชุมทุกครั้ง 

ทั้งนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเกี่ยวของกับงบการเงินและการเปดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท ประธาน
เจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน และผูอำนวยการฝายบัญชีของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวยทุกคร้ัง ทั้งนี้ กอนการประชุมในวาระท่ี
เกี่ยวของกับงบการเงินกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารรวมในการประชุมแต
ประการใด เพื่อสอบถามประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินหรือฐานะการเงินของกิจการซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจพบ
หรือขอจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงมีการประชุมประจำปรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมี
ฝายบริหาร เพ่ือใหมั่นใจวาผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอยางอิสระจากฝายบริหารและไมมีขอจำกัดในการตรวจสอบบัญชี

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน โดยกำหนดใหสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาฯ สวนใหญประกอบดวยกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร
เพื่อทำหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถมาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัททั้งในกรณีที่เปนการแตงตั้งทดแทนตามวาระ
หรือกรณีการแตงตั้งกรรมการใหม ตลอดจนมีหนาที่ในการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยอยางเหมาะสม

5.2.3 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกลยุทธ เปาหมายและแผนงานประจำปที่ไดวางไว ประกอบกับในป 2554 ที่ผานมา

บริษัทมีการเติบโตในลักษณะกาวกระโดดหลังจากการควบรวมกิจการกับกลุมโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท
จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร จำนวน 5 ทาน เพ่ือทำหนาท่ีกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทและบริษัทในเครือใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝายบริหารกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนมีอำนาจอนุมัติการทำงานท่ีเกี่ยวของกับงานในธุรกิจปรกติหรืองานท่ีสนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทในระดับวงเงินหนึ่ง

ท้ังน้ี อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารจะไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง และรายการไดมาหรือ
จำหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ รวมถึงอำนาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเร่ืองอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน

5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทลวงหนาตลอดป โดยจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และกำหนด

ใหคณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันพุธกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 สัปดาห เพ่ือใหกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
ทุกทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนาและสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง โดยในการประชุมในวาระปรกติจะมีการ
กำหนดวาระการประชุมตางๆ ไวลวงหนา และมีวาระสืบเน่ือง เพ่ือติดตามงานท่ีไดมอบหมายไวซ่ึงเลขานุการการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมและวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัทมิไดกำหนดตารางเวลาการประชุม
ลวงหนา ท้ังน้ี การประชุมของคณะกรรมการชุดยอยท้ังสองคณะเปนไปตามความเหมาะสมและโอกาสเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับการมอบหมาย โดยบริษัทกำหนดใหภายหลังการประชุมของคณะกรรมการชุดยอยทั้งสองคณะ ประธานฯ 
ของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจะตองรายงานผลการประชุมและการปฏิบัติงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในครั้งถัดไปทันที

ทั้งนี้ สามารถสรุปจำนวนคร้ังในการเขาประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยในป 2554 ดังนี้
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รายชื่อกรรมการบริษัท
จำนวนคร้ังที่เขาประชุม
คณะกรรมการบริษัท

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
2. นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร
3. นายวิชัย ทองแตง(1)

4. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
5. นายวัลลภ อธิคมประภา
6. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
7. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
8. นายประดิษฐ ทีฆกุล 
9. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

10. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
11. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
12. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล(1)

13. ดร. สมชัย สัจจพงษ 
14. นายศรีภพ สารสาส  
15. นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร(1)

14/14
14/14

8/9
14/14
14/14
14/14
14/14
14/14
13/14
14/14
14/14

9/9
9/14

14/14
9/9

ตำแหนง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2
กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

หมายเหตุ: (1) ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554
และเริ่มเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้ังแตการประชุมประจำเดือนเมษายน 2554 เปนตนไป
(2) ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2554 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2554 ศ.เกียรติคุณ นพ.เสนอ อินทรสุขศรี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ไดครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการ และไมขอรับตำแหนงกรรมการบริษัทตอ ดังนั้น จึงคงเหลือกรรมการทั้งคณะ จำนวน 15 ทาน

รายชื่อกรรมการชุดยอย
จำนวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการบริหาร

1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร
3. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
4. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
5. นายประดิษฐ ทีฆกุล 
6. ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี

7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ
    นายแพทยสันตศิริ ศรมณี

8. ดร. สมชัย สัจจพงษ

9. นายศรีภพ สารสาส

 4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

7/7

4/7

7/7

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการสรรหาฯ

1/1

1/1
 

1/1

ตำแหนง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการบริหาร ไดรับแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2554
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามท่ีปรากฏรายชื่อในตารางขางตนไดหมดวาระการดำรงตำแหนงในเดือนเมษายน 2554

นอกจากนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.เสนอ อินทรสุขศรี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการ ในการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และไมขอรับตำแหนงกรรมการบริษัทตอ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
ชุดใหมตามรายช่ือที่ปรากฏอยูในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและจัดการ” ของรายงานประจำป หนา 53 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม จะมีการประชุม
ในป 2555 เพื่อทำหนาที่ในการสรรหากรรมการท่ีครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ตอไป 
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5.4 การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร   
ปจจุบันบริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรม 

และเหมาะสมกับภาระหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการท่ีมีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน  

สำหรับการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง บริษัทไดจัดใหมีการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ผานกระบวนการประเมิน
ผลงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทและฝายทรัพยากรบุคคลกำหนดไวสำหรับผูบริหารในแตละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการ
ประกอบการของบริษัทและผลงานของผูบริหารแตละทาน

5.5 การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษัทมีโยบายในการสนับสนุนใหกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือไดเขาอบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)

และ Director Accreditation Program (DAP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือสงเสริมใหกรรมการมีความ
เขาใจในเร่ืองการกำกับดูแลธุรกิจใหมีประสิทธิผลสูงสุดและสามารถนำความรูมาใชในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดอยาง
ตอเน่ือง โดยกรรมการของบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certificate Program และ/หรือ Director Accreditation Program
แลวจำนวน 15 ทาน รวมท้ังไดสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และสำนักงาน
ก.ล.ต. ท่ีไดมีการปรับปรุงใหม เพ่ือถือปฏิบัติใหถูกตอง

ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดใหเลขานุการดำเนินการสรุปการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑหรือขอกำหนดตางๆ ที่มีนัยสำคัญ ตอกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ เพื่อรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติอยางถูกตองตอไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผูที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อมาเผยแพรขอมูลหรือขอกำหนดดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
อยางถูกตองตอไป
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รายการระหวางกัน
ลักษณะรายการและขั้นตอนการเขาทำรายการ

เน่ืองจากการเขาทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีมีความขัดแยงกัน มีลักษณะเปนรายการท่ีมีเง่ือนไขการคาปกติ 
และมีเง่ือนไขในลักษณะเดียวกับท่ีบริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนการเขาทำรายการท่ีเปนไปตามหลักการท่ีอนุมัติโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2551 ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพิจารณารายการดังกลาวที่ปรากฏตามงบการเงิน สำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และมีความเห็นวารายการกับบุคคลท่ีมีความขัดแยงดังกลาว เปนรายการ
ที่มีเงื่อนไขทางการคาในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทเขาทำกับบุคคลภายนอก ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับบุคคลที่มี
ความขัดแยง และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการ ไดเปน 2 ประเภท คือ

1. รายการธุรกรรมที่เปนการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษัทมีมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการเขาทำธุรกรรมท่ีเปนการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังน้ี ฝายจัดการจะเปน

ผูพิจารณาอนุมัติในกรณีที่เปนการทำรายการระหวางกันที่มีขนาดเล็กและเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาปกติและมีเงื่อนไขการคาใน
ลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอก และคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาอนุมัติในกรณีที่เปนการทำรายการ
ระหวางกันที่มีขนาดกลางและเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาปกติรวมถึงรายการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข
การคาปกติ แตสำหรับรายการที่มีขนาดใหญและไมเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกตินั้น คณะกรรมการจะเสนอเร่ืองใหที่ประชุม ผูถือหุน
เปนผูพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการ โดยการพิจารณาขนาดของรายการแบงเปนดังนี้

• รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลคานอยกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท หรือ นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.03 ของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิแลวแตจำนวนใดจะสูงกวา

• รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลคามากกวา 1 ลานบาท แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 0.03 แตไมเกิน
รอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา

• รายการขนาดใหญ คือ รายการที่มีมูลคามากกวาหรือเทากับ 20 ลานบาท หรือ มากกวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา

อยางไรก็ตาม สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ซ่ึงมีผลบังคับ
ใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2551 เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจนำรายการเกี่ยวโยงกันที่เปนรายการธุรกรรมทางการคา
ปกติหรือรายการสนับสนุนการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไประหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝายจัดการ
สามารถเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกันที่เปนรายการทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื ่อนไขขอตกลงทาง
การคาท่ัวไป ซ่ึงมีราคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาด และมีเง่ือนไขการคาในลักษณะเดียวกับท่ีบริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอกได
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2. รายการที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางการเงิน
บริษัทมีมาตรการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทในเครือที่บริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 ซึ่งหมายถึงบริษัทยอยเทานั้น

ทั้งนี้ ตองอยูภายใตเงื่อนไขวาบริษัทยอยดังกลาวตองไมมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันถือหุนในสวนที่เหลือเกินกวารอยละ 10 ซึ่งที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 และคร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท
เขาทำรายการความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอยภายใตเงื่อนไขดังกลาวได ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีธุรกรรมการ
ใหความชวยเหลือทางการเงินระหวางกันใน 3 ลักษณะ คือ  

2.1 เงินใหกูยืมแกบริษัทบริษัทยอย โดยบริษัทจะเปนผูกูเงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกูดังกลาวไปใหกูยืม
แกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันในอัตราที่สูงกวาตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง ไมเกินรอยละ 1 ตอป ซึ่งโดยรวม
แลวเปนอัตราที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทยอยกูเองโดยตรง

ประโยชนที่ไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัท
มีความสามารถในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา 

2.2 การค้ำประกันเงินกู แกบริษัทยอยในตางประเทศ
ประโยชนที่ไดรับ เพื่อใหบริษัทยอยที่จัดตั้งในตางประเทศสามารถหาแหลงเงินกูโดยตรงจากสถาบันการเงินในประเทศนั้นๆ โดย
ไดรับเงื่อนไขอัตราดอกเบ้ียสำหรับลูกคาชั้นดี (Prime Rate) จากผูใหกู

2.3 การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) เพื่อประโยชนในการบริหารสภาพคลองทางการเงินในกลุม
โดย ณ ส้ินวันทำการ ระบบ Liquidity Management จะทำหนาท่ีโอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝากไวท่ีบัญชีเงินฝากของ
บริษัทแม ซึ่งเงินฝากที่โอนไปไวที่บัญชีของบริษัทแม จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกูระยะสั้นจากบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกันหากบริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษัทจะนำสภาพคลองสวนเกิน
โอนไปยังบริษัทยอยที่ตองการใชเงิน ซึ่งจะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินใหกูระยะสั้นแกบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ย
ระหวางกันตามอัตราตลาดเชนกัน   

ประโยชนที่ไดรับ เพื่อเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดยบริษัทที่มีสภาพคลองสวนเกินจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่
สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับจากสถาบันการเงิน ขณะที่บริษัทที่มีความตองการใชเงินสามารถกูเงินโดยมีตนทุนทางการเงินไมสูง
กวาอัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาด  
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หมายเหตุ  (1) เปนภาระหนี้เงินใหกูในรูปเงินตราตางประเทศ จำนวน 1.25 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 39.44 ลานบาท) (2) เปนภาระหนี้เงินใหกูในรูปเงินตราตางประเทศ จำนวน 11.52 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 363.44 ลานบาท)
(3) เปนภาระหนี้เงินใหกูในรูปเงินตราตางประเทศ จำนวน 2.38 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 67.29 ลานบาท)

ลักษณะความสัมพันธบริษัทที่เกี่ยวของ ภาระหนี้เงินใหกูแกบริษัทในเครือ

เงินใหกูระยะยาว เงินใหกูระยะสั้น เงินทดรองจาย ดอกเบี้ยคางรับ รวมภาระหนี้

(หนวย : บาท)

ภาระค้ำประกัน
เงินกูยืมระยะสั้น
จากบริษัทในเครือ

ดอกเบี้ย
คางจาย

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร จำกัด
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด  (รพ. เปาโลพหลโยธิน)
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด (รพ. เปาโลโชคชัย)
บมจ. ศูนยการแพทยไทย (รพ. เปาโล นวมินทร)
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
(รพ. เปาโล สุมทรปราการ)
Ankor Pisith Co., Ltd. (1)

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. (2)

Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. (3)

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23
24
25

บริษัทถือหุน  97.2%
บริษัทถือหุน 100.0%
บริษัทถือหุน   98.8%
บริษัทถือหุน   99.7%
 
บริษัทถือหุน 100.0%
บริษัทถือหุน   99.8%
บริษัทถือหุน   89.7%
บริษทัถือหุน   99.7%
บริษัทถือหุน   79.0%
บริษัทถือหุน   95.8%
บริษัทถือหุน   91.5%
บริษัทถือหุน   97.1%
บริษัทถือหุน 100.0%
 
บริษัทถือหุน   80.7%
บริษัทถือหุน   99.8%
บริษัทถือหุน   88.7%

บริษัทถือหุน   80.0%
บริษัทถือหุน 100.0%
บริษัทถือหุน   70.0%
บริษัทถือหุน   74.0%
บริษัทถือหุน   95.0%

บริษัทถือหุน 100.0%
บริษัทถือหุน 100.0%
บริษัทยอยถือหุน 100.0%
บริษัทถือหุน 100.0%
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 -
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 -

   
 -

   
 788,540,000

 
 -

   
 -

   
 111,270,000

 
 

-
   363,438,090

 
 67,290,094

 
 -

   
 -

   
 

 -
   
 -

   
 -

   
 -

   
 

1,665,538,184 

-  
   

 28,367
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 97,474
 

 -  
 

 86,535
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 205,236
 

 -  
 

 -  
 

 28,961
 
 

1,633,677
 

 1,015,283
 

 602,569
 

 -
   
 -

 
 

1,408,489
 

 -  
 

 -  
 

 314
 
 

5,106,906

 
80,903,023

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 3,043,441

 
 -  

 
 38,512,335

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 39,438,125

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 

144,200,362
 

 -  
 

 -  
 

 1,000,000
 
 

307,097,286

  -
-
-
-
-
-

   
-
-
-

       
-
-
-
 
-
-

     
-
-

-
-
-
-
-

       

-
-
-
 
-

-

 -   
 80,931,390 

 -   
 -   
 -   
 -   

 338,140,915 
-   

 38,598,870 
 -   
 -   
-   

 788,745,236 
 -   
 -   

 111,298,961 
 

41,071,802 
 364,453,373 
 67,892,664 

 -   
 -   

 
145,608,851 

 -   
 -   
 -   

 
1,976,742,061

 336,133,002
 

 -  
 

 51,912,138
 

 75,665,722
 

 24,257,528
 

 21,317,917
 

 -  
 

 43,066,318
 

 -  
 

 92,498,245
 

 145,463,674
 

 -  
 

 372,417,651
 

 36,645,839
 

 137,007,477
 

 111,346,169
 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 70,441,442
 

 13,047,185
 
 

-  
 

 1,856,990
 

 94,868,755
 

 -  
 
  

1,627,946,051

 1,449,194 
 79,257 

 142,387 
 390,214 
 56,968 
 60,785 
 37,687 

 143,844 
 -   

 216,830 
 517,784 

 -   
 1,578,516 

 114,743 
 341,703 
 245,709 

 
-   
 -   
 -   

 264,230 
 34,487 

 
-   

 1,379 
 283,821 

 -   
 

5,959,534 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

2,876,000,000
 

N/A 
  

N/A 
N/A 

 
N/A 

 
 

USD 5,000,000
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

BAHT 2,876,000,000
USD 5,000,000

สรุปภาระหนี้การใหความชวยเหลือทางการเงินระหวางกัน ณ สิ้นป 2554



74

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของโดยเปนกรรมการและผูบริหารรวม ไดแก 
1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร
3. นายวิชัย ทองแตง
4. นายวัลลภ อธิคมประภา
5. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
6. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
7. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
8. นายประดิษฐ ทีฆกุล 
9. นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร

10. นางนฤมล นอยอ่ำ

โดยการเขาเปนกรรมการรวมในบริษัทยอยดังกลาว ไมไดเขาไปดำรงตำแหนงโดยสวนตัว แตเปนกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัท
ซึ่งถือเปนถือหุนรายใหญ 

บุคคลท่ีมีผลประโยชนรวมถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเกินรอยละ 5 ของจำนวนหุนที่มสีิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว
-  ไมมี  -

สำหรับรายการธุรกรรมประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตนหรือธุรกรรมท่ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามความหมายของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในการเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
ที่กำหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของทุกประการ และเพื่อเปนการคุมครอง
ผูลงทุน บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหบุคคลที่มีความเปนอิสระและมี
ความรูความชำนาญตามวิชาชีพเปนผูใหความเห็นตอรายการดังกลาว และนำความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 

ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 12 เรื่องรายการกับกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งงบการเงินดังกลาวเปนงบการเงินประจำปที่ไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี

นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต

ประเภทรายการ

บริษัทมีนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอยคิดคาตอบแทนระหวางกัน หรือระหวางบริษัท หรือ
บริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในราคาตลาด โดยมีอัตราคาบริการรักษาพยาบาลและมี
เงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเง่ือนไขการคาอื่นๆ เทาเทียมหรือเปนเง่ือนไขในลักษณะเดียวกัน
หรือไมแตกตางกับที่บริษัทและบริษัทยอย พึงกระทำกับผูรับบริการอ่ืนซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือ
บริษัทคูสัญญาอื่นๆ ท่ัวไปภายใตสถานการณเดียวกัน

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการซ้ือสินคาและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑตางๆ การจัดซื้อ
จัดจาง การเขาทำสัญญาวาจาง สัญญากอสราง หรือสัญญาจัดซ้ือจัดจางระหวางกัน หรือระหวาง
บริษัท หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับบริษัท ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดขึ้น
เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทยอย รายการดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรือ
อัตราคาบริการตามราคาตลาดท่ีสามารถแขงขันหรืออางอิงที่มาของราคาคาสินคาหรือคาบริการ
ดังกลาวได และมีเง่ือนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขขอตกลงทางการอ่ืนๆ ไมแตกตางจากการ
ที่บริษัทและบริษทัยอยเขาทำธุรกรรมกับคูคารายอื่นๆ ท่ัวไปภายใตสถานการณเดียวกัน

บริษัทมีเปาหมายและนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอยภายในกลุม โดยรวมการ
บริหารจัดการทางการเงินไวที่สวนกลางเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอประโยชนสูงสุดแกองคกรโดยรวม ทั้งนี้ ในการกำหนดวงเงินใหกูยืม
บริษัทจะประเมินในดานความสามารถในการชำระหน้ี มากกวาอัตราสวนในการถือหุนของบริษัท
โดยอัตราดอกเบ้ียจะตองไมต่ำกวาตนทุนทางการเงินของบริษัท ท้ังนี้ การเขาทำรายการดังกลาวจะ
ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหรอืกฎระเบียบหรือขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 

รายการธุรกรรมท่ีเปนการคาปกติ
เชน การใหบริการรักษาพยาบาล
การสงตอคนไขระหวางกัน
การใหบริการวิเคราะห Lab เปนตน

รายการธุรกรรมท่ีสนับสนุนการคาทั่วไป
เชน ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เปนตน

การใหความชวยเหลือทางการเงิน 

แนวโนมและนโยบาย
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คำอธิบายและวิเคราะห
งบการเงินประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด 
(มหาชน) (“เฮลท เน็ตเวิรค”) สงผลใหบริษัทเปนผูถือหุนใหญและนำงบการเงินของเครือโรงพยาบาลดังตอไปน้ีรวมในงบการเงินรวมของ
บริษัท

1. เครือโรงพยาบาลพญาไท ซ่ึงมีบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ประสิทธ์ิพัฒนา”) เปนผูถือหุนรายใหญ ประกอบ
ดวย บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด และบริษัท โรงพยาบาล
ศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

2. เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ประกอบดวยบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน) บริษัท เปาโล 
สมุทรปราการ จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ) บริษัท การแพทยสยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4) 
และบริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร)

สรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย

เปลี่ยนแปลง25532554

(หนวย : ลานบาท)

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
รายไดอื่น 
รวมรายไดจากการดำเนินงาน

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอ่ืนๆ
คาใชจายในการบริหาร 
รวมคาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคา

กำไรจากการดำเนินงาน

ดอกเบ้ียรับ
เงินปนผลรับ
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 

คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
กำไรกอนรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)

Non - Recurring Items 

กำไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 

50%
356%
111%
53%

54%
37%
50%

73%

16%
-

27%
71%

32%
87%

183%
72%

-
91%

23,513
222
234

23,968

(15,350)
(5,257)

(20,607)

3,361

54
3

300
3,718

(584)
(779)
(85)

2,269

26
2,295

35,224
1,009

492
36,726

(23,675)
(7,224)

(30,900)

5,826

63
104
382

6,374

(770)
(1,456)

(241)
3,907

479
4,386
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สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 4,386 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
2,091 ลานบาทหรือรอยละ 91 จากงวดเดียวกันของปกอน ผลการดำเนินงานโดยสรุป มีดังนี้

1. รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากการดำเนินงานในป 2554  มีจำนวน 36,726 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12,758 ลานบาทหรือรอยละ 53 จากป 2553 สวนใหญ
เกิดจาก
• รายไดคารักษาพยาบาลในป 2554 มีจำนวน 35,224 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 11,712 ลานบาทหรือรอยละ 50 จากป 2553 รายไดคารักษา

พยาบาลน้ีประกอบดวย
- รายไดคารักษาพยาบาลของบริษัท (ไมนับรวมรายไดของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล) จำนวน 

26,631 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 13 จากป 2553 การเติบโตอยางตอเน่ืองของรายไดคารักษาพยาบาลของบริษัทเน่ืองจากการเพ่ิม
ขึ้นของจำนวนคนไขและการรักษาโรคที่มีความซับซอน โดยรายไดจากคนไขชาวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 13 และรายไดจากคนไขชาว
ตางชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ 12 โดยการเพ่ิมข้ึนในป 2554 น้ีมาจากรายไดจากผูปวยนอกเพ่ิมข้ึนรอยละ 12 และรายไดจากผูปวยในเพ่ิม
ขึ้นรอยละ 14 จากป 2553

- การรวมรายไดของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลจำนวน 8,593 ลานบาท

ทั้งนี้เนื่องจากคนไขจากเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลสวนใหญเปนคนไขชาวไทย ทำใหสัดสวน
รายไดจากคนไขชาวไทย ตอชาวตางชาติเปล่ียนแปลง จากรอยละ 64 ตอรอยละ 36 ในป 2553 เปนรอยละ 74 ตอรอยละ 26 ในป 2554

• รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหารซึ่งมีจำนวน 1,009 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 788 ลานบาทจากป 2553 สวนใหญเกิดจาก
การรวมรายไดจากการขายสินคาของบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด จำนวน 819 ลานบาท โดยบริษัทยอยของ
บริษัทไดลงทุนซ้ือหุนสามัญ บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเก่ียวกับยารักษาโรคและ
วัสดุทางการแพทย ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลวในเดือนธันวาคม 2553 

• รายไดอ่ืนรวม 492 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 258 ลานบาทจากป 2553 สวนใหญเกิดจากรวมรายไดอ่ืนของเครือโรงพยาบาลพญาไท
และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลจำนวน 154 ลานบาท และการท่ีบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ จำกัดซ่ึงเปนบริษัทยอย
ไดรับคาสินไหมทดแทนจากน้ำทวมจำนวน 24 ลานบาท ในไตรมาส 2/2554 

2. คาใชจายในการดำเนินงาน
• ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนคารักษาพยาบาลและอ่ืนๆ (รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) รวม 23,675 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 54 จากป 2553 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นตามรายไดคารักษาพยาบาล การรวมตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่นๆ
ของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนคาแพทย โดยเฉพาะในสวน
ของแพทยที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง และการเพิ่มขึ้นของคาใชจายของบุคลากรทางการแพทย และการเพิ่มขึ้นของจำนวน
บุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะการรับพยาบาลท่ีจบใหมเขาทำงานและพยาบาลท่ีมีประสบการณเพ่ือเสริมการขยายตัวของธุรกิจ

เปลี่ยนแปลง25532554

กำไรขั้นตน (ลานบาท)
อัตรากำไรขั้นตน
EBITDA (ไมรวม Non-Recurring Items) (ลานบาท)
อัตรากำไร EBITDA (ไมรวม Non-Recurring Items)
อัตรากำไรสุทธิ (ไมรวม Non-Recurring Items)
อัตรากำไรสุทธิ 
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (ไมรวม Non-Recurring Items) (บาท)
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

50%
 

55%
 
 
 

44%
59%

8,384
35.3%
5,511

23.0%
9.5%
9.6%
1.86
1.88

12,558
34.7%
8,534

23.2%
10.6%
11.9%

2.67
3.00

วิเคราะหความสามารถในการทำกำไร
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นอกจากน้ีตนทุนคารักษาพยาบาลและอ่ืนๆ ไดรวมถึงตนทุนขายของบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัดดวย ท้ังน้ี
จากอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดคารักษาพยาบาลและรายไดจากการขายสินคาและอาหารต่ำกวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของตนทุนคารักษา
พยาบาลและอื่นๆ เปนผลใหอัตรากำไรข้ันตนลดลงจากรอยละ 35.3 ในป 2553 เปนรอยละ 34.7 ในป 2554

• คาใชจายในการบริหาร (รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) มีจำนวน 7,224 ลานบาทในป 2554 เพ่ิมข้ึนรอยละ 37 จากป 2553 
สวนใหญเกิดจากการรวมคาใชจายในการบริหารของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ประกอบกับ
การบันทึกคาใชจายในการปองกันน้ำทวม เงินชวยเหลือพนักงานและเงินบริจาคเกี่ยวกับน้ำทวมซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ของบริษัทและบริษัทยอย      

อยางไรก็ตามกำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย (“EBITDA”) กอนรายการ
ไมปกติ (“Non-Recurring Items”) เพ่ิมข้ึนจาก 5,511 ลานบาทในป 2553 เปน 8,534 ลานบาทในป 2554  คิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 
55 ในขณะท่ีอัตรากำไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 23.0 ในป 2553 เปนรอยละ 23.2 ในป 2554 

3. คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย มีจำนวน 2,707 ลานบาทในป 2554 เพ่ิมข้ึนรอยละ 26  เม่ือเปรียบเทียบกับในป 2553 จากการ

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

4. รายการอ่ืนๆ
• ดอกเบ้ียรับจำนวน 63 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16 จากป 2553 จากการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนระยะสั้นในระหวางป 2554
• เงินปนผลรับจำนวน 104 ลานบาท สวนใหญเกิดจากเงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
• สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 382 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27 จากป 2553 จากการเพิ่มขึ้นของสวนแบงกำไร
จากเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ซ่ึงในป 2554 มีจำนวน 350 ลานบาท

• คาใชจายทางการเงินเพ่ิมข้ึนเปน 770 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 32 จากป 2553 จากการรวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 

• ภาษีเงินไดนิติบุคคลจำนวน 1,456 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 779 ลานบาทในป 2553 จากการเพ่ิมขึ้นของกำไรกอนภาษีนิติบุคคล 

5. รายการไมปกติ (“Non-Recurring Items”)
ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยบันทึก Non-Recurring Items ไดแก กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนรวมจำนวน 479 

ลานบาท ซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจท่ีดำเนินการสำเร็จเปนข้ันๆ (“Step Acquisition”) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 
เร่ืองการรวมธุรกิจ ซ่ึงมีผลบังคับใชในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2554  โดยบริษัทตองวัดมูลคาเงินลงทุนท่ีถือกอนหนาการซ้ือหุนใหม
โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อและรับรูผลตางที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน 

บริษัทมีรายการที่จัดวาเปน Step Acquisition 2 รายการ ดังนี้
(1) การลงทุนในบมจ. ประสิทธ์ิพัฒนา ณ ส้ินไตรมาส 1/2554 บริษัทมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบมจ. ประสิทธ์ิพัฒนาจำนวน 455.8 

ลานหุนหรือรอยละ 19.47 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว จำนวน 1,072.5 ลานบาท ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ
เฮลท เน็ตเวิรคและการทำคำเสนอซื้อในไตรมาส 2/2554 บริษัทเพิ่มสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 97.10 สงผลใหบริษัทตองวัด
มูลคาเงินลงทุนที่ถืออยูกอนหนาที่รอยละ 19.47 โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ (วันที่ 1 เมษายน 2554) เปนผลใหเกิดกำไร
จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบมจ. ประสิทธ์ิพัฒนาจำนวน 440 ลานบาท

(2) การลงทุนในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ณ สิ้นไตรมาส 1/2554 บริษัทมีลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อุดรพัฒนา (1994) 
จำกัด เทากับรอยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว ตอมาไตรมาส 2/2554 และไตรมาส 3/2554 บริษัทไดซื้อเงินลงทุน
เพิ่มเติมในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 1,577,000 หุน รวมเปนเงิน 38.30 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนการถือหุนรอยละ 5.26 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว ประกอบกับบมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงใหม
มีเงินลงทุนในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ในสัดสวนรอยละ 10 ซ่ึงคิดเปนสัดสวนการถือหุนทางออมโดยบริษัทรอยละ 9.71 
ทำใหบริษัทมีอัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 10 เปนรอยละ 24.97 และเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวม โดยบริษัทตองวัด
มูลคาเงินลงทุนที่ถืออยูกอนหนาที่รอยละ 10 โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ซึ่งบริษัทคำนวณมูลคายุติธรรมใหเทากับราคา
ตามบัญชี สงผลใหเกิดกำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด จำนวน 39 ลานบาท 
และบริษัทไดโอนกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจำนวน 12 ลานบาท 

ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยบันทึก Non-Recurring Items รวม 26 ลานบาท จากกำไรจากการตอรองราคาซื้อจากการ
ลงทุนในบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
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เปลี่ยนแปลง25532554

กำไรสำหรับงวด

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน
สวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวม
รายการอื่นๆ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

91%
N/A

(141)%
N/A
N/A

171%

2,380

- 
(125)
- 
- 

2,256

4,627

1,372
51
65
6

6,121

(หนวย : ลานบาท)

จากผลการดำเนินงานท่ีกลาวมาขางตน หากไมรวม  Non-Recurring Items ซ่ึงไดแกกำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จำนวน 479 ลานบาทในป 2554 และกำไรจากการตอรองราคาซ้ือจากการลงทุนในบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
จำนวน 26 ลานบาทในป 2553 ดังที่กลาวมาขางตน บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 3,907 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,638 ลานบาท 
หรือรอยละ 72 จากป 2553 โดยอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรอยละ 9.5 ในป 2553 เปนรอยละ 10.6 ในป 2554 และกำไรตอหุนขั้น
พื้นฐานเพ่ิมขึ้นจาก 1.86 บาทในป 2553 เปน 2.67 บาทในป 2554 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44

หากรวม Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 4,386 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,091 ลานบาทหรือรอยละ 91 
จากป 2553 โดยอัตรากำไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากรอยละ 9.6 ในป 2553 เปนรอยละ 11.9 ในป 2554 และกำไรตอหุนข้ันพื้นฐานเพ่ิมขึ้นจาก 
1.88 บาทในป 2553 เปน 3.00 บาทในป 2554 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 59

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวน 6,121 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 171 จากป 2553 สวนใหญ
เกิดจากกำไรท่ีเพ่ิมข้ึนประกอบกับผลกำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายจำนวน 1,372 ลานบาท จากการเปล่ียนแปลง
ในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้บริษัทไดรับรูสวนแบงกำไร
เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมจำนวน 65 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากผลกำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัท 
โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ฐานะการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 58,792 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
26,595 ลานบาท หรือรอยละ 83 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ จำนวน 
10,572 ลานบาท การบันทึกคาความนิยมจากการเขารวมกิจการจำนวน 9,310 ลานบาท การเพิ่มขึ้นที่กลาวมานี้สวนใหญเกิดจากการ
เขารวมกิจการกับเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
จำนวน 3,409 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการท่ีบริษัทไดลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,456 ลานบาท 
และการเพ่ิมข้ึนจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,372 ลานบาท สุทธิ
ดวยการลดลงของเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 1,072 ลานบาท จากการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบมจ.ประสิทธิ์พัฒนาสงผลใหบมจ. 
ประสิทธ์ิพัฒนาเปนบริษัทยอย และการลดลงจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่ครบกำหนดไถถอนจำนวน 500 ลานบาท 

เปลี่ยนแปลงธ.ค. 53ธ.ค. 54

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญรวม
สวนของผูถือหุนรวม

83%
59%

105%
105%

32,197
15,914
15,634
16,283

58,792
25,375
31,995
33,417

(หนวย : ลานบาท)
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หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 25,375 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9,461 ลานบาท หรือรอยละ 
59 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  สวนใหญเกิดจากการรวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของเครือโรงพยาบาลพญาไทและ
เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล จำนวน 5,168 ลานบาท การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนจำนวน 1,441 ลานบาท การเพ่ิม
ขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 901 ลานบาท และการบันทึกสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานจำนวน 863 ลานบาท ทั้งนี้
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอทุนลดลงจาก 0.7 เทา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เปน 0.5 เทา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สวนอัตราสวนหน้ีสิน
สุทธิตอทุนลดลงจาก 0.5 เทา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เปน 0.4 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สวนของผูถือหุนของบริษัท มีจำนวน 33,417 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 17,134 ลานบาท หรือรอยละ 105 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
สวนใหญเกิดจากกำไรเบ็ดเสร็จในป 2554 ประกอบกับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวม 295.2 ลานหุน จำนวน 13,175 ลานบาท 
สำหรับการเขารวมกิจการและการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพยของบมจ. ประสิทธิ์พัฒนา นอกจากนี้บริษัทไดออกและจำหนายหุนสามัญ
เพ่ิมทุน เปนจำนวน 4.1 ลานหุน จำนวน 156 ลานบาท เพ่ือเสนอขายตอบุคคลในวงจำกัดใหแกกลุมผูถือหุนรายใหญของ เฮลท เน็ตเวิรค 
สุทธิดวยการเปล่ียนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย จากการท่ีบริษัทเพ่ิมสัดสวนการ
ลงทุนในบมจ. ประสิทธิ์พัฒนา จำนวน 1,716 ลานบาทและผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของ
พนักงานจำนวน 536 ลานบาท ซ่ึงบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงานเปนคร้ังแรก โดยบริษัท
เลือกรับรูหน้ีสินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหน้ีสินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ 
วันตนงวดของป 2554 

สภาพคลอง 

งบกระแสเงินสด สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 
6,195 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,745 ลานบาทจากป 2553 สวนใหญเกิดจากกำไรในป 2554 สวนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 
จำนวน 3,775 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,313 ลานบาทจากป 2553 กิจกรรมการลงทุนในป 2554 สวนใหญเกิดจากการลดลงของเงินลงทุน
ชั่วคราวจำนวน 1,540 ลานบาทสุทธิดวยเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่นจำนวน 2,188 ลานบาทและการซื้อที่ดิน 
อาคารและอุปกรณจำนวน 3,560 ลานบาท กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,033 ลานบาท ลดลง 351 ลานบาท
จากในป 2553 กิจกรรมจัดหาเงินนี้สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 4,616 ลานบาท และ
การออกหุนกูจำนวน 3,495 ลานบาท สุทธิดวยการจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 5,020 ลานบาทและการ
ไถถอนหุนกูที่ถึงกำหนดชำระจำนวน 3,000 ลานบาท

สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดเพ่ิมข้ึนเปน 3,876 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
จาก 2,489 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

เปลี่ยนแปลง25532554

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด

39%
53%

(25)%
130%
32%
56%

4,449
(2,462)
(1,384)

603
1,886
2,489

6,195
(3,775)
(1,033)
1,386
2,489
3,876

(หนวย : ลานบาท)
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บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ตั้งแตการตรวจสอบงบการเงินประจำ
ป 2548 ถึงปจจุบัน ทั้งนี้ ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี โดยแยกเปน

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนเงินรวม  16,666,500 บาท รายละเอียดดังนี้

2. คาบริการอื่น
-ไมมี-

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

คาตรวจสอบบัญชี
ประจำป รวมทั้งหมด

คาสอบทานงบไตรมาส
ทั้งหมด 3 ไตรมาส

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน
กลุมบริษัทในเครือ 36 บริษัท

870,000
5,094,000

รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งหมด

1,030,000
9,672,500

1,900,000
14,766,500
16,666,500



ภารกิจที่ภูมิใจ
หัวใจ คือสิ่งมหัศจรรยที่สามารถเปลี่ยนความเหนื่อยลาเปนความสุข 

เปลี่ยนภารกิจที่ยากลำบาก เปนความภาคภูมิใจ เพราะเราเชื่อวาเรื่องของหัวใจตองใชใจดูแล

ดูแลทุกชีวิตดวยความรักและหวงใย 
ความรักและความหวงใย คือสายสัมพันธที่แนบแนนของคนในครอบครัว 

ที่นี่จึงมีความพรอมท้ังความรัก ความหวงใย เพื่อมอบการดูแลทุกชีวิต ดุจสมาชิกรวมชายคาเดียวกัน

เพื่อคุณภาพชีวิต
เพราะชีวิตคือสิ่งสูงคา การมอบคุณภาพบริการท่ีดีที่สุดเทาน้ันจึงจะคูควร 

เราจึงมุงมั่นพัฒนาการบริการอยางตอเน่ือง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นๆ ในทุกวัน
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คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการบริษัทที่เปน
อิสระจำนวน 3 ทาน คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศรีภพ สารสาส
และดร.สมชัย สัจจพงษ เปนกรรมการตรวจสอบ หนาที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบไดแก การดูแลและ
สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ ดูแลใหบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามขอกำหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการทำรายการระหวางบริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน

ในป พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมท้ังหมด 7 คร้ัง เพ่ือดำเนินงานตามความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี
ประเด็นที่เปนสาระสำคัญคือ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟงคำชี้แจงจากผูตรวจ
สอบบัญชีและฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อไดวางบการเงินดังกลาวไดจัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดย
มีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางถูกตองและครบถวน

2. พิจารณาเสนอแนะการแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด และการกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจำปตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บุคคลท่ีไดรับ
การเสนอช่ือเปนผูสอบบัญชีดังกลาว มีความเหมาะสมท้ังในดานความรู ความสามารถ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอในการ
ทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหแกบริษัทและบริษัทยอย

3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพย ใหเปนไปตามขอกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล

4. พิจารณาอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจำป ทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบายการบริหารงาน
ของบริษัท และใหความเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเปน
หลักเกณฑในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

5. พิจารณาและรับฟงคำช้ีแจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผูตรวจสอบภายใน โดยวาจางบริษัทผูตรวจสอบ
ภายในที่ไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหทำหนาที่เปนหนวยตรวจสอบภายใน
ของบริษัท โดยกำหนดใหหนวยตรวจสอบเขาตรวจสอบงานตามความสำคัญของความเส่ียงท่ีประเมินไว คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการและผูบริหาร เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการควบคุมภายใน นอกจากน้ียังใหความ
สำคัญในการจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
วิธีปฏิบัติ และความมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอในการประเมินความเส่ียงและกิจกรรมปองกันความเส่ียงของฝายตางๆ และขององคกร  

6. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการปองกันความเส่ียงจากการดำเนินงานตาม
แนวนโยบายและกลยุทธตางๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวังและอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนของ
บริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งปวง

(ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอหนาท่ีและความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับกิจการท่ีดี
การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำป 2554 มีขอมูลท่ีถูกตองครบถวน เปดเผยอยาง
เพียงพอ และไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ
ตลอดจนไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทท่ีผานมา และไดรับรายงานวารายงานทางการเงินของบริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบาย
ทางบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยจัดทำข้ึนอยางระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ
ที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรายงานความเห็นเหลานี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำป 2554 และแบบแสดงรายการขอมูลประจำ
ป 2554 (แบบ 56-1) ของบริษัท 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลทางบัญชีมี
การบันทึกอยางครบถวน ถูกตอง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรพัยสิน เพื่อปองกันการทุจริตหรือเสียหายอยางมีสาระสำคัญ

โดยสรุปแลว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถเช่ือม่ัน
อยางมีเหตุผลตอความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระ
สำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

(นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ)
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ



รายงานและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บ ริ ษั ท     ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร     จํ า กั ด     ( ม ห า ช น )
แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของ
บริษัทรวมในประเทศแหงหนึ่งซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมน้ี ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไดรวมเงินลงทุน
ในบริษัทรวมดังกลาวเปนจำนวนประมาณ 2,329 ลานบาท หรือรอยละ 4 ของสินทรัพยรวมและงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไดรวมสวนแบงกำไรในบริษัทรวมนี้เปนจำนวนเงินประมาณ 350 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8 ของกำไร
สุทธิรวม งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน โดยขาพเจาไดรับรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีน้ันแลว
ดังนั้นการรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจำนวนเงินและรายการตาง ๆ ของบริษทัรวมซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมนี้จึงถือตาม
รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอ่ืนน้ัน งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ท่ีนำมาแสดงเปรียบเทียบไว
ณ ท่ีนี้ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผูสอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงไดแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหได
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี
ที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจดัทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และ 5
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินน้ี โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เปนคร้ังแรก บริษัทฯ และบริษัทยอยเลือกรับรูหน้ีสินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหน้ีสินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม
โดยบันทกึปรับกับกำไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน และในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนคร้ังแรก บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเลือกวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมและ
รับรูผลกระทบตองบการเงิน โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน

วิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 29 กุมภาพันธ 2555
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย : บาท)สินทรัพย

8 

10, 11, 12

12 

13 

8, 9

14 

15 

16 

12 

17 

18 

19 

14.1 

20 

12, 21

12 

2553255425532554หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

3,875,733,420 

 464,365,921 

 3,377,111,722 

-

 1,037,726,798 

 121,792,752 

 8,876,730,613 

 50,000,000 

 24,685,891 

-

 2,815,613,743 

 5,049,423,501 

 -

 190,226,327 

 29,430,070,630 

 511,202,630 

 10,609,368,928 

 482,139,079 

 557,137,056 

 195,333,849 

 49,915,201,634 

 58,791,932,247 

 
1,082,258,711
 1,739,542,882

 572,576,549
 103,131,775
 57,832,701
 74,722,283

 3,630,064,901

 -
 -

 8,678,064,290
 1,666,020,682
 1,639,788,771
 1,321,013,908

 -
 5,152,116,946

 510,876,287
 -

 75,096,402

 59,003,325
 18,555,109

 19,120,535,720
 22,750,600,621

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุนช่ัวคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดินและอาคารที่ยังไมไดใชเพ่ือการดำเนินงาน
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สิทธิการเชา
อื่นๆ  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

 
2,489,455,028 

 1,739,553,849 
 1,954,824,148 

-
 398,304,761 
 187,651,255 

 6,769,789,041 

 -
 61,659,484 

 -
 2,271,388,344 
 1,640,078,691 

 -
 -

 18,858,095,794 
 511,202,630 

 1,299,169,249 
 201,420,094 

 509,063,654 
 75,157,462 

 25,427,235,402 
 32,197,024,443 

 

1,520,306,827 

 10,032 

 829,289,509 

 307,097,286 

 230,927,282 

 14,872,145 

 2,902,503,081 

 -

 -

 23,925,320,165 

 1,735,973,111 

 4,876,099,654 

 1,665,538,184 

 425,816,327 

 4,978,103,389 

 510,876,287 

 -

 72,988,099 

 106,061,020 

 14,455,744 

 38,311,231,980 

 41,213,735,061 
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : บาท)หนี้สินและสวนของผูถือหุน

2553255425532554หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
สวนของหุนกูแปลงสภาพ-องคประกอบที่เปนหนี้สิน

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
ภาษีเงินไดคางจาย
เงินปนผลคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สนิหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รายไดรอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

12 

22 

12, 23

24 

25 

36 

37 

28 

24 

25 

37 

26 

12 

 
639,601,233 

 
- 

 733,717,654 

 343,800,000 
 

631,187 

 2,141,480 
 2,999,445,421 

 13,080,104 
 989,912,836 
 353,982,315 
 132,520,559 

 6,208,832,789 

 2,120,100,000 

 81,668 
 4,963,726,969 

 - 
 146,112,262 
 93,770,731 

 7,323,791,630 
 13,532,624,419 

 

- 

 

231,170,205 

 3,391,190,815 

 813,214,841 

 

149,722,523 

 - 

 - 

 725,829,097 

 - 

 1,815,833,234 

 451,509,847 

 7,578,470,562 

 6,951,172,278 

 185,304,941 

 8,461,262,680 

 862,972,388 

 173,449,698 

 1,162,070,430 

 17,796,232,415 

 25,374,702,977 

 
- 

 
38,406,219 

 1,950,357,140 

 355,264,851 
 

76,619,464 

 2,141,480 
 2,999,445,421 

 353,919,391 
 989,912,836 

 1,014,146,461 
 447,329,053 

 8,227,542,316 

 2,240,647,470 

 74,528,018 
 4,963,726,969 

 - 
 146,112,262 
 261,562,874 

 7,686,577,593 
 15,914,119,909 

 

1,627,946,051 

- 

 942,752,305 

 436,300,000 

 

3,051,032 

 - 

 - 

 48,526,497 

 - 

 397,328,233 

 158,023,562 

 3,613,927,680 

 2,705,410,000 

 6,927,699 

 8,461,262,680 

 148,516,084 

 108,620,182 

 106,791,206 

 11,537,527,851 

 15,151,455,531 
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย : บาท)หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

27 

29 

2553255425532554หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

1,553,391,408

 

1,545,458,883

 20,022,497,644

 305,000,325

 155,339,141

 9,003,545,079

 963,350,808

 31,995,191,880

 1,422,037,390

 33,417,229,270

 58,791,932,247

 

1,312,264,222 

 
1,246,035,935 

 6,925,836,705 
 - 

 131,226,422 
 186,554,761 
 728,322,379 

 9,217,976,202 
 - 

 9,217,976,202 
 22,110,999,388 

สวนของผูถือหุน   
ทุนเรือนหุน   

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

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

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

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

สวนเกินมูลคาหุน   
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  
ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน  

กำไรสะสม   
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร  

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน   
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ   
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย   
รวมสวนของผูถือหุน   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   

 

1,312,264,222 

 
1,246,035,935 

 6,988,760,633 
 305,000,325 

 131,226,422 
 5,161,968,125 
 1,801,501,360 

 15,634,492,800 
 648,411,734 

 16,282,904,534 
 32,197,024,443 

 

1,553,391,408 

 

1,545,458,883 

 19,959,573,716 

 - 

 155,339,141 

 2,516,503,383 

 1,885,404,407 

 26,062,279,530 

 - 

 26,062,279,530 

 41,213,735,061 
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกำไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : บาท)รายได

2553255425532554หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดอื่น 

รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
อื่น ๆ

รวมรายไดอ่ืน 
รวมรายได
คาใชจาย 
ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย

กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล

คาใชจายทางการเงิน
กำไรกอนภาษเีงินไดนิติบุคคล

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กำไรสำหรับป

การแบงปนกำไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบรษิัทยอย

กำไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

จำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (หุน)

12 
12 

14.1, 15.1

12 
12 

15 

12 

32 

 8,258,839,349 

 42,371,398 

 71,717,388 

 1,979,139,621 

 - 

 407,838,566 

 2,501,066,973 

 10,759,906,322 

 5,479,336,126 

 2,302,468,571 

 7,781,804,697 

 2,978,101,625 

 - 

 2,978,101,625 

 (571,660,686)

 2,406,440,939 

 (109,428,864)

 2,297,012,075 

 2,297,012,075 

1.57 

 1,461,915,619 

 7,219,714,616 

 37,349,309 
 162,557,925 
 791,679,745 

 - 
 309,196,142 

 1,300,783,121 
 8,520,497,737 

 4,760,073,780 
 2,106,194,991 
 6,866,268,771 

 1,654,228,966 
 - 

 1,654,228,966 
 (574,526,395)

 1,079,702,571 
 (84,191,711)
 995,510,860 

 995,510,860 

0.82 

 1,218,818,908 

 35,224,466,182 

 1,009,460,204 

 63,051,703 

 103,527,505 

 479,028,410 

 491,804,455 

 2,146,872,277 

 37,371,338,459 

 23,675,485,850 

 7,224,190,229 

 30,899,676,079 

 6,471,662,380 

 381,645,368 

 6,853,307,748 

 (770,451,369)

 6,082,856,379 

 (1,456,317,745)

 4,626,538,634 

 4,385,987,305 

 240,551,329 

 4,626,538,634 

3.00 

 1,461,915,619 

 23,512,628,958 

 221,574,213 
 54,166,538 
 3,065,072 

 - 
 259,779,774 
 538,585,597 

 24,051,214,555 

 15,350,057,774 
 5,256,968,992 

 20,607,026,766 

 3,444,187,789 
 299,746,829 

 3,743,934,618 
 (584,353,865)

 3,159,580,753 
 (779,387,008)

 2,380,193,745 

 2,295,063,120 
 85,130,625 

 2,380,193,745 

1.88 

 1,218,818,908 
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ยสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หนวย : บาท)

2553255425532554

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 4,626,538,634 

 1,372,437,827 

 (3,309,777)

 8,985,000 

 

51,099,075 

 65,309,329 

 1,494,521,454 

6,121,060,088 

 5,885,182,971 

 235,877,117 

 6,121,060,088 

 995,510,860 

 42,525 
 - 
 - 
 

- 
 - 
 42,525 

 995,553,385 

 995,553,385 

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลกำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกำไรจากการตีราคาท่ีดิน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน

เงินตราตางประเทศ
สวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบรษิัทรวม
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

 2,380,193,745 

 42,525 
 - 
 - 

 
(124,657,590)

 - 
 (124,615,065)

 2,255,578,680 

 2,170,448,055 
 85,130,625 

 2,255,578,680 

 2,297,012,075 

 1,372,272,360 

 - 

 - 

 

- 

 - 

 1,372,272,360 

 3,669,284,435 

 3,669,284,435 
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : บาท)กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

2553255425532554

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ปรับรายการท่ีกระทบกำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
รายการตัดบัญชีสินทรัพย
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
ขาดทุน(กลับรายการขาดทุน)จากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากสำรองสินคาเสื่อมสภาพ
รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รับรูคาความนิยมติดลบ
กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ หุนกูและเงินกูยืมตัดจำหนาย
กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุน
กำไรจากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทยอย
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง
คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รายไดดอกเบ้ียรับ
รายไดเงินปนผลรับ
คาใชจายดอกเบ้ีย

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น)

ลูกหนี้การคาและลูกคาอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

หนี้สินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
ดอกเบ้ียรับ
จายดอกเบ้ีย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

 2,406,440,939 

 701,608,922 

 276,429 

 58,859,014 

 (12,333,020)

 737,983 

 (37,492,080)

 - 

 - 

 - 

 3,277,578 

 (2,552,500)

 - 

 (18,069,000)

 1,031,853 

 (12,870,015)

 22,241,974 

 (71,717,388)

 (1,979,139,621)

 571,660,686 

1,631,961,754 

 (331,495,962)

 (173,832,564)

 59,850,137 

 (351,887)

 180,733,708 

 17,448,294 

 25,503,007 

 (6,353,393)

 13,020,475 

 1,416,483,569 

 70,192,988 

 (555,288,206)

 - 

 (69,068,435)

 862,319,916 

 1,079,702,571 

 716,589,401 
 - 

 22,183,140 
 20,000,000 

 224,933 
 (38,237,767)

 - 
 - 
 - 

 11,825,283 
 (1,290,406)

 (314,128)
 - 
 - 

 38,809,776 
 - 

 (162,557,925)
 (791,679,745)
 574,526,395 

1,469,781,528 

 (4,880,193)
 4,354,459 

 (21,219,221)
 767,124 

 123,484,257 
 28,231,547 
 (42,559,628)

 - 
 20,337,389 

 1,578,297,262 
 137,342,328 
 (566,751,209)

 - 
 (99,471,122)

 1,049,417,259 

 6,082,856,379 

 2,707,488,415 

 18,628,818 

 116,796,026 

 (13,083,042)

 913,628 

 (43,745,508)

 (381,645,368)

 (25,266,375)

 (479,028,410)

 4,010,911 

 (9,915,912)

 - 

 (1,045,000)

 - 

 - 

 107,180,693 

 (63,051,703)

 (103,527,505)

 770,451,369 

8,688,017,416 

 (714,466,815)

 (482,018,260)

 105,300,148 

 (35,341,337)

 625,615,414 

 151,864,550 

 (87,604,617)

 (39,117,120)

 65,558,065 

 8,277,807,444 

 62,891,993 

(737,131,245)

15,041,752 

 (1,423,883,387)

 6,194,726,557 

 3,159,580,753 

 2,149,708,242 
 26,981,753 
 82,315,432 
 18,219,433 

 224,933 
 (38,237,767)

 (299,746,829)
 (26,164,108)

 - 
 11,825,283 
 (4,327,802)

 (314,128)
 - 
 - 
 - 
 - 

 (54,166,538)
 (3,065,072)

 584,353,865 
5,607,187,450 

 (168,590,474)
 (36,048,287)
 (65,412,775)
 (18,565,509)

 282,354,828 
 38,172,942 
 (32,415,184)

 - 
 77,291,808 

 5,683,974,799 
 18,518,138 

(567,377,073)
 - 

 (685,738,314)
 4,449,377,550 
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด (ตอ)

(หนวย : บาท)กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

2553255425532554

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 1,539,710,529 

 61,067,509 

 166,639,607 

 15,111,753 

 (2,188,039,086)

 - 

 500,000,000 

 - 

 (135,177,289)

 18,300,692 

 (3,559,683,668)

 (52,960,502)

 - 

 - 

 - 

 (140,325,399)

 (3,775,355,854)

 (539,534,063)
 - 

 791,679,745 
 21,769,165 

 (1,013,103,408)
 - 
 - 

 1,052,125 
 - 

 6,441,818 
 (719,295,672)

 - 
 56,529,105 
 (69,279,800)

 1,543,496,656 
 (96,300)

 79,659,371 

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพ่ิมข้ึน)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพ่ิมขึ้น)
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทยอย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนที่ครบกำหนด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ
เงินสดรับสุทธิจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
รับชำระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)ในกจิกรรมลงทุน

 (537,725,569)
 (9,737,481)
 64,286,160 
 21,769,165 

 (766,230,407)
 - 
 - 

 1,052,125
- 

 23,867,019 
 (1,192,129,444)

 (7,492,779)
 - 
 - 
 - 

 (60,039,569)
 (2,462,380,780)

 1,739,532,850 

 - 

 1,979,139,621 

 15,111,753 

 (4,607,666,211)

 258,968,147 

 500,000,000 

 - 

 (135,177,289)

 5,725,129 

 (762,812,347)

 (52,960,502)

 (164,527,385)

 (1,010,593,176)

 641,837,422 

 (9,472,731)

 (1,602,894,719)
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : บาท)กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2553255425532554

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมขึ้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชำระเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจายชำระไถถอนหุนกู
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจาก

ผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
เงินสดรับสุทธิจากการจำหนายหุนเพิ่มทุน
เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายของบรษิัทยอยแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิน้ป

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  
รายการที่ไมใชเงินสด 

สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน
เจาหนี้คาซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
เจาหนี้กอสรางและเงินประกันผลงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เงินปนผลคางรับ
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการออกหุนทุน
เงนิปนผลคางจาย

988,344,818 

 - 

 1,021,610,000 

 (343,800,000)

 (2,154,273)

 3,494,818,102 

 (3,000,000,000)

 - 

 

9,717,108 

 (989,912,836)

 - 

1,178,622,919 

438,048,116 

 1,082,258,711 

1,520,306,827 

- 

 11,159,376 

 25,939,443 

 (13,722,006)

 - 

 13,321,247,595 

 - 

 16,715,225 
 

- 
 - 

 (343,800,000)
 (2,019,957)

 - 
 - 
 - 

 
- 

 (850,139,674)
 - 

 (1,179,244,406)
 (50,167,776)

 1,132,426,487 
 1,082,258,711 

           
 - 

 79,384,878 
 58,341,315 

 - 
 - 

 989,912,836 

- 

 

191,279,298 

 4,616,390,400 

 (5,019,926,849)

 (137,403,367)

 3,494,818,102 

 (3,000,000,000)

 (131,467,725)

 

9,717,108 

 (989,912,836)

 (66,586,442)

 (1,033,092,311)

 1,386,278,392 

 2,489,455,028 

 3,875,733,420 

 - 

 90,571,481 

 48,301,606 

 166,135,869 

 - 

 13,321,247,595 

 - 

- 
 

(5,008,367)
 - 

 (361,587,066)
 (131,152,297)

 - 
 - 

 (4,737,050)

 - 
 (850,139,674)
 (31,358,807)

 (1,383,983,261)
 603,013,509 

 1,886,441,519 
 2,489,455,028 

 98,430,208 
 164,739,522 
 12,474,718 

 27,531 
 - 

 989,912,836 
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สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552

แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28)
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 5.1)

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการออกหุนทุน
(หมายเหตุ 27)

ออกหุนสามัญเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 27)
แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
สำรองตามกฎหมาย
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การเปล่ียนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี

อำนาจควบคุมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมลดลง

จากการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554

กำไรสะสม
สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ

ผลตางจากการ
ปรับโครงสราง

การถือหุน

จัดสรรแลว -
สำรอง

ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

สวนเกิน(ต่ำกวา)ทุน
จากการวัด

มูลคาเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย

  131,226,422 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

131,226,422 

 131,226,422 

 - 
 

- 
 - 
 - 

 24,112,719 
 - 
 - 
 - 

 - 

 - 
 155,339,141 

  4,706,957,515 

 - 

 2,295,063,120 

 - 

 2,295,063,120 

 (1,840,052,510)

 - 

 5,161,968,125 

5,161,968,125 

  (517,149,736)

 

- 

 - 

 - 

 (24,112,719)

 4,385,987,305 

 (3,147,896)

 4,382,839,409 

 - 

 - 

 9,003,545,079 

  5,855,970,240 
 1,132,790,393 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

6,988,760,633 

 6,988,760,633 

 - 

 12,879,901,154 
 151,699,002 

 2,136,855 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 

 - 
 20,022,497,644 

  305,000,325 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

305,000,325 

 305,000,325 

 - 

 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 305,000,325 

  (221,533)
 - 
 - 
 42,525 
 42,525 

 - 
 - 

 (179,008)

(179,008)

- 
 

- 
 - 
 - 
 - 
 - 

 1,372,433,095 
 1,372,433,095 

 - 

 - 
 1,372,254,087 

ทุนเรือนหุนท่ีออก
และชำระแลว

  1,214,498,745 

 31,537,190 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

1,246,035,935 

 1,246,035,935 

 - 

 

295,236,682 

 4,127,864 

 58,402 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,545,458,883 
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย

ผลตางจากการ
แปลงคา

งบการเงินที่เปน
เงินตรา

ตางประเทศ

สวนแบงกำไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
ของบริษัทรวม

สวนของ
ผูมีสวนไดเสีย

ที่ไมมี
อำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

  (44,143,583)
 - 
 - 

  (124,657,590)
 (124,657,590)

 - 
 - 

 (168,801,173)

 (168,801,173)

 - 
 

- 
 - 
 - 
 - 
 - 

 58,745,231 
 58,745,231 

 - 

 - 
 (110,055,942)

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

ที่ดิน

  1,949,627,079 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,949,627,079 

 1,949,627,079 

   

 - 

 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 5,855,907 

 5,855,907 

 - 

 - 

 1,955,482,986 

หุนกู
แปลงสภาพ - 
องคประกอบ

ที่เปนทุน

  10,920,897 

 (10,900,710)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

20,187 

 20,187 

 - 

 

- 

 - 

 (20,187)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

  20,834,275 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 20,834,275 

 20,834,275 

 - 
 

- 
 - 
 - 
 - 
 - 

 65,309,329 
 65,309,329 

 - 

 - 
 86,143,604 

 14,150,670,382 

 1,153,426,873 

 2,295,063,120 

 (124,615,065)

 2,170,448,055 

 (1,840,052,510)

 - 

 15,634,492,800 

 15,634,492,800 

 (517,149,736)

 

13,175,137,836 

 155,826,866 

 2,175,070 

 - 

 4,385,987,305 

 1,499,195,666 

 5,885,182,971 

 (2,340,473,927)

 - 

 31,995,191,880 

  - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 (2,340,473,927)

 - 

 (2,340,473,927)

 1,937,017,135 
(10,900,710)

  - 
 (124,615,065)

  (124,615,065)
- 

 - 
1,801,501,360 

 
1,801,501,360 

 - 
 

- 
 - 
 (20,187)
 - 
 - 

 1,502,343,562 
 1,502,343,562 

 (2,340,473,927)

 - 
 963,350,808 

  596,451,933 
 - 

 85,130,625 
 - 

 85,130,625 
 - 

 (33,170,824)
648,411,734 

 648,411,734 

 (19,303,550)
 

- 
 - 
 - 
 - 

 240,551,329 
 (4,674,212)

 235,877,117 

 623,638,531 

 (66,586,442)
 1,422,037,390 

  14,747,122,315 

 1,153,426,873 

 2,380,193,745 

 (124,615,065)

 2,255,578,680 

 (1,840,052,510)

 (33,170,824)

 16,282,904,534 

 16,282,904,534 

 (536,453,286)

 

13,175,137,836 

 155,826,866 

 2,175,070 

 - 

 4,626,538,634 

 1,494,521,454 

 6,121,060,088 

 (1,716,835,396)

 (66,586,442)

 33,417,229,270 

การเปลี่ยนแปลง
สัดสวนการถือหุน

ในบริษัทยอย
ที่รับรูใน

สวนของผูถือหุน

รวมองคประกอบ
อื่นของสวน
ของผูถือหุน

รวมสวนของ
ผูถือหุน

ของบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน รวม
สวนของ
ผูถือหุน
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สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กำไรสะสมสวนเกินมูลคา
หุนสามัญ จัดสรรแลว -

สำรองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

ทุนเรือนหุนท่ีออก
และชำระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 5.1)
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 5.2)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการออกหุนทุน (หมายเหตุ 27)
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 27)
แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
สำรองตามกฎหมาย
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรบัป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 1,214,498,745 

 31,537,190 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,246,035,935 

 1,246,035,935 

 - 

 - 

 295,236,682 

 4,127,864 

 58,402 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,545,458,883 

 5,793,046,312 
 1,132,790,393 

 - 
 - 
 - 
 - 

 6,925,836,705 

 6,925,836,705 

 - 

 - 
 12,879,901,154 

 151,699,002 
 2,136,855 

 - 
 - 
 - 
 - 

 19,959,573,716 

 131,226,422 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 131,226,422 

 131,226,422 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 24,112,719 

 - 

 - 

 - 

 155,339,141 

 1,031,096,411 
 - 

 995,510,860 
 - 

 995,510,860 
 (1,840,052,510)

 186,554,761 

 186,554,761 

 (158,120,879)

 215,170,145 
 - 
 - 
 - 

 (24,112,719)
 2,297,012,075 

 - 
 2,297,012,075 
 2,516,503,383 
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บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย

(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนเกิน(ต่ำกวา)ทุนจากการวัดมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย

สวนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน

 728,481,200 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 728,481,200 

 728,481,200 

 - 

 (215,170,145)
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 513,311,055 

หุนกูแปลงสภาพ - 
องคประกอบที่เปนทุน

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน รวมสวนของ
ผูถือหุน

 (221,533)

 - 

 - 

 42,525 

 42,525 

 - 

 (179,008)

 (179,008)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,372,272,360 

 1,372,272,360 

 1,372,093,352 

 10,920,897 

 (10,900,710)

 - 

 - 

 - 

 - 

 20,187 

 20,187 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (20,187)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

739,180,564 
 (10,900,710)

 - 
 42,525 
 42,525 
 - 

 728,322,379 

 728,322,379 

 - 

 (215,170,145)
 - 
 - 

 (20,187)
 - 
 - 

 1,372,272,360 
 1,372,272,360 
 1,885,404,407 

 8,909,048,454 

 1,153,426,873 

 995,510,860 

 42,525 

 995,553,385 

 (1,840,052,510)

 9,217,976,202 

 9,217,976,202 

 (158,120,879)

 - 

 13,175,137,836 

 155,826,866 

 2,175,070 

 - 

 2,297,012,075 

 1,372,272,360 

 3,669,284,435 

 26,062,279,530 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังภายใตกฎหมายไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูจดทะเบียนเลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม

ขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ไดจัดทำข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”)

และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้

บ ริ ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ยสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
เซ็นทรัลแลป
เซ็นทรัลแลป

1,000 ลานบาท
500 ลานบาท
500 ลานบาท
586 ลานบาท
 105 ลานบาท
280 ลานบาท
 400 ลานบาท
150 ลานบาท
250 ลานบาท
180 ลานบาท
300 ลานบาท

   75 ลานบาท
   10 ลานบาท

ชื่อบริษัท

2554 2553 2554 2553

อัตรารอยละของการถือหุน
โดยบริษัทฯ (รอยละ)ลักษณะธุรกิจ

ถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต จำกัด
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกดั
บริษัท เนช่ันแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส

(ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียน

1,000 ลานบาท
500 ลานบาท
500 ลานบาท
586 ลานบาท
 105 ลานบาท
280 ลานบาท
 400 ลานบาท
150 ลานบาท
250 ลานบาท
180 ลานบาท
300 ลานบาท

   75 ลานบาท
   10 ลานบาท

95.76
98.78
99.68
91.48
79.00
97.22

100.00
100.00
99.76
99.69
89.73
74.02
95.00

95.76
98.78
99.67
91.42
79.00
97.22

100.00
100.00
99.76
99.67
89.53
74.02
95.00
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26,000 ลานเรียล
9,200 ลานเรียล

35 ลานบาท

260 ลานบาท

1 ลานบาท
105 ลานบาท
736 ลานบาท
200 ลานบาท

70 ลานบาท
1 ลานบาท

2,341 ลานบาท
300 ลานบาท
42 ลานบาท

100 ลานบาท
201 ลานบาท

4 ลานบาท

ชื่อบริษัท

2554 2553 2554 2553

อัตรารอยละของการถือหุน
โดยบริษัทฯ (รอยละ)ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

26,000 ลานเรียล
9,200 ลานเรียล

35 ลานบาท

260 ลานบาท

1 ลานบาท
105 ลานบาท
736 ลานบาท
200 ลานบาท

70 ลานบาท
1 ลานบาท

2,341 ลานบาท
300 ลานบาท
42 ลานบาท

100 ลานบาท
201 ลานบาท

-

80.00

100.00

70.00
100.00

100.00

-

100.00
99.94

100.00
100.00

100.00
100.00

97.14
100.00
88.73
80.72
99.76

100.00

80.00

100.00

70.00
100.00

100.00

100.00

100.00
99.94

100.00
100.00

100.00
100.00

-
-
-
-
-
-

10 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

10 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

10 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

10 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

ถือหุนโดยบริษัทฯ (ตอ)
Angkor Pisith Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd.
B.D.M.S. International Medical

Services Co., Ltd.
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล

เฮลธแคร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกดั
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจ้ี จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เปาโลเมดิค จำกดั
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร

นายหนาประกันชีวิต จำกัด

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

การลงทุน

ชำระบัญชี
เสร็จสิ้น

โรงพยาบาล
ประกันสุขภาพ
บริหารจัดการ
บริการดาน

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
โรงพยาบาล
บริการจัด
ฝกอบรม
การลงทุน

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
นายหนา

ประกันชีวิต
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บริษัทยอยทุกบริษัทจัดตั้งในประเทศไทยท้ังหมดยกเวน 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. ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศกัมพูชา

ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึง
วันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น  

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
ง) สินทรัพยและหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดขึ้น
จากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยรายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว
ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของ

บริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ ไดจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

โรงพยาบาล

ใหบริการจัดการและ
บริหารทรัพยสินที่

เก่ียวของในธุรกิจรักษา
พยาบาล 

ภัตตาคารและประกอบ
การอาหารสุขภาพ
และบริการจัดการ
อาคารและสถานที่

ภัตตาคารและ
ประกอบ

อาหารสุขภาพ

การทองเที่ยวเพ่ือ
สุขภาพ

ผูผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
ยารักษาโรคและ

วัสดุทางการแพทย

188 ลานบาท

0.1 ลานบาท

14 ลานบาท

15 ลานบาท

5 ลานบาท

499 ลานบาท

ชื่อบริษัท

2554 2553 2554 2553

อัตรารอยละของการถือหุน
โดยบริษัทฯ (รอยละ)ลักษณะธุรกิจ

ถือหุนโดยบริษัทยอย

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 68)

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 95)

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100)

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

บริษัท ภูเก็ตเฮลท แอนด ทราเวิล จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100)

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

ทุนจดทะเบียน

188 ลานบาท

0.1 ลานบาท

14 ลานบาท

15 ลานบาท

5 ลานบาท

499 ลานบาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดย

สภาวิชาชีพบัญชีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินน้ี ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน
ของพนักงาน และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 เรื่องอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 31

การนำเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กำไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

สัญญาการกอสรางอสงัหาริมทรัพย

รายได - รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการโฆษณา
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4. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้ 

ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวาง

เกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กำหนด 

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติ 

5. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหมมาปฏิบัติ
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3 เนื่องจากบริษัทฯ

และบริษัทยอยนำมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อกิจการไดรับบริการจางงานจาก

พนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช
การคำนวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูผล
ประโยชนที่ใหกับพนกังานดังกลาวเม่ือเกิดรายการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับ
กับกำไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน การเปล่ียนแปลงน้ีทำใหกำไรสะสม ณ วันตนงวดของบริษัทฯและบริษัทยอยลดลงเปนจำนวน
497.2 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 158.1 ลานบาท) กำไรสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงเปนจำนวน 102.5 ลานบาท
(0.07บาทตอหุน) (เฉพาะของบริษัทฯ: กำไรสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงเปนจำนวน 22.7 ลานบาท กำไรตอหุนลดลง
0.02 บาทตอหุน) 

นอกจากน้ี บริษัทรวมแหงหนึ่งไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงที่เปล่ียนแปลงโดยบันทึก
ปรับกับกำไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำใหมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมดังกลาวในงบ
การเงินรวมและกำไรสะสมรวม ณ วันตนงวดของปปจจุบนัลดลงเปนจำนวน 20.0 ลานบาท

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 12  
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10
ฉบับท่ี 21
ฉบับท่ี 25

ภาษีเงินได
การบญัชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
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5.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกำหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน (ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดวยวิธีมูลคายุติธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกำไรหรือขาดทุน เดิมบริษัทฯ
และบริษัทยอยบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ และ
บริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนรายการแยกตางหาก และบันทึกดวยวิธี
มูลคายุติธรรม โดยเร่ิมถือปฏิบัติในปปจจุบันและปรับปรุงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีกับกำไรสะสมยกมาสำหรับป
การเปลี่ยนแปลงนี้ทำใหกำไรสะสมตนงวดของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเปนจำนวน 215.2 ลานบาท และไมมีผลกระทบตอกำไรสะสมของงบ
การเงินรวม การเปล่ียนแปลงน้ีทำใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกำไรสำหรับป 2554 เพิ่มขึ้นเปนจำนวน 1 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ:
กำไรเพ่ิมขึ้นเปนจำนวน 18 ลานบาท กำไรตอหุนเพิ่มขึ้น 0.01 บาทตอหุน) 

5.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ

บริษัทฯ บันทึกตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือธุรกิจเปนคาใชจายในงวดท่ีตนทุนดังกลาวเกิดขึ้นและเมื่อไดรับบริการ 

ในการรวมธุรกิจท่ีดำเนินการเปนขั้นๆ บริษัทฯ จะวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีบริษัทฯ ถืออยูในผูถูกซื้อกอนหนาการรวมธุรกิจใหมโดยใช
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรูผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน

6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
6.1 การรับรูรายได
รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล คาหองพัก คายา โดยจะบันทึกเปน
รายไดเม่ือไดใหบริการหรือจำหนายแลว

รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
รายไดจากการขายสินคาและอาหารรับรูเม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสำคัญของความเปนเจาของสินคาไดโอนใหกับผูซ้ือแลว

รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาและอาหารที่ไดสงมอบหลังจากหัก
สวนลดแลว

รายไดคาบริการ
รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว 

รายไดคาบัตรสมาชิก
รายไดคาบัตรสมาชิก คือ เงินรับจากการขายบัตรสมาชิกซึ่งบันทึกเริ่มแรกเปนรายไดรอตัดบัญชี และทยอยตัดบัญชีเปนรายไดตาม

อายุสมาชิก สวนเงินรับลวงหนาคารักษาพยาบาลจากสมาชิกบัตรโครงการชีวีมีสุข (Life Privilege membership program) กำหนด
ตัดบัญชีเปนรายไดภายในระยะเวลา 10 ป

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง

เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปนผล

6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกำหนดจายคืน

ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

6.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย

ประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี
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6.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ำกวา ซ่ึงมูลคาสุทธิที่

จะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดำเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จำเปนในการขาย

6.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกในสวนของกำไร

หรือขาดทุน 
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปน

รายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อไดจำหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย

บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ำกวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนาย/รับรูนี้จะแสดง
เปนรายการปรับกับดอกเบ้ียรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  
จ) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 
ฉ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดทายของป

6.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาที่ตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพย (ถามี) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมี
การประเมินราคาที่ดินโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการ
ประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยาง
มีสาระสำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้ 
• บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรูจำนวน

สะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดรับรูราคาที่ลดลงในสวนของกำไรหรือขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจำนวน
ที่เคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว

• บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมในสวนของกำไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม
หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ี
ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจำนวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” 

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้ 

คาเส่ือมราคาของสวนท่ีคำนวณจากราคาทุนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร ส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุง
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยและเครื่องจักร
อุปกรณโครงสราง เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20 ป
5 - 40 ป
3 - 10 ป
3 - 15 ป
5 - 8 ป 
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ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับท่ีดิน และสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของ
กำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

6.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น

ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอ่ืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน้ันตามราคาทุน
ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี)
ของสินทรัพยนั้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ และ
บริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัด
จำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังนี้
คอมพิวเตอรซอฟทแวร  5 - 10 ป

6.8 คาความนิยม/การรวมธุรกิจ 
บริษัทฯ บันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัทฯ (ผูซื้อ) วัดมูลคาตนทุนการซื้อธุรกิจดวยผลรวมของ

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึงวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ และจำนวนของสวนของผูท่ีไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซ้ือ ในการรวมธุรกิจ
แตละคร้ัง ผูซื้อจะวัดมูลคาสวนของผูที่ไมมีอำนาจควบคุม (ถามี) ในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของ
ผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนท่ีถือโดยผูที่ไมมีอำนาจควบคุมนั้น 

บริษัทฯ บันทึกตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือธุรกิจเปนคาใชจายในงวดท่ีตนทุนดังกลาวเกิดขึ้นและเม่ือไดรับบริการ 

บริษัทฯ บันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกำไรในสวนของ
กำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใด
ก็ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น

เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯ จะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอให
เกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำ
การประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยท่ีกอให
เกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ำกวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจาก
การดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต

6.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไมวาจะเปน

โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทำให
มีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ
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6.10 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา

เชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงิน
ที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา

6.11 สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาเชาสินทรัพยซึ่งความเสี่ยง และกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยที่เชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภทเปนสัญญาเชาดำเนินงาน คาเชา

ที่จายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายในสวนของกำไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

6.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยท่ี

ไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคา
เม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ท้ังน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใช
สินทรัพย บริษัทฯ และบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคำนวณคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกำลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทยอยใชแบบ
จำลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจำนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจำหนายสินทรัพย
หักดวยตนทุนในการจำหนาย โดยการจำหนายน้ันผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณีท่ี ท่ีดิน ซ่ึงใชวิธีการตีราคา
ใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวา
สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนได
หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคา
ตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยน้ันแสดงดวยราคาท่ีตีใหม
การกลับรายการสวนที่เกินกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม

6.13 สิทธิการเชา
บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดจำหนายสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

6.14 เงินตราตางประเทศ
รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงิน

ซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

6.15 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่

บริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และ

บริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยคำนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณ
การไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนคร้ังแรก บริษัทฯ และบริษัทยอยเลือกรับรูหน้ีสิน
ในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันตนงวดของ
ปปจจุบัน

ประมาณการหน้ีสินสำหรับวันหยุดพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยต้ังประมาณการหน้ีสินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซ่ึงคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยโดยขึ้นอยูกับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและจำนวนวันหยุดท่ีไมไดใช ซึ่งจะบันทึกปรับปรุงปตอป

6.16 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทยอยวัดมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทำรายการ หลังจากนั้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะวัดมูลคาอสงัหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูผลกำไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในสวนของกำไรหรือขาดทุนในปที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูผลตางระหวางจำนวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกำไร
หรือขาดทุนในปที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

6.17 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้

การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
และเงินลงทุน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน เงินกูยืมระยะยาว เจาหน้ีสัญญาเชาระยะยาว หุนกูแปลง
สภาพ และหุนกู

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินเพื่อการเก็งกำไร
หรือเพ่ือการคา

6.18 ภาษีเงินได
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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6.19 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมใช

หรือขาย ไดถูกนำไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยน้ันจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค สวนตนทุนการ
กูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

6.20 ประมาณการหน้ีสิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และ

มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯ
และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเช่ือถือ 

6.21 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
บริษัทฯ รับรูจำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนรายได/คาใชจายตาม

เกณฑคงคาง 

7. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความ

ไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสำคัญ
มีดังนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

จากลูกหน้ีแตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคำนวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ

เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงมูลคาของท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงราคาท่ีตีใหมน้ีไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบ
เทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเก่ียวของ
กับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

สัญญาเชา 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน

เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชา
ดังกลาวแลวหรือไม

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝาย

บริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลคา
ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
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คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลง
อยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจำเปนตองใชดุลยพนิิจของฝายบริหาร

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระและรับรูการเปล่ียน

แปลงมูลคายุติธรรมในสวนของกำไรหรือขาดทุน การประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝาย

บริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตของสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ัง
การเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐาน

ตางๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจำนวน
พนักงาน เปนตน

คดีฟองรอง
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผล

ของคดีท่ีถูกฟองรองแลว ในคดีท่ีฝายบริหารพิจารณาวาจะมีผลเสียหายเกิดข้ึน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทำการต้ังประมาณการหน้ีสิน
ไวในบัญชีและในคดีที่ฝายบริหารพิจารณาแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ และบริษัทยอยจะไมบันทึกประมาณ
การหน้ีสินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจำ ตั๋วเงิน และเงินลงทุน ในกองทุนรวม

หัก: เงินฝากประจำ ต๋ัวเงิน และเงินลงทุน
ในกองทุนรวมซ่ึงถึงกำหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน
(เงินลงทุนช่ัวคราว) 

เงินฝากท่ีนำไปค้ำประกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

3,346,104 
1,018,681 
4,364,785 

(464,366)
(24,686)

3,875,733 

2,492,491 
1,798,177 
4,290,668 

(1,739,554)
(61,659)

2,489,455 

1,520,307
10

1,520,317

(10)
-

1,520,307

1,082,259 
1,739,543 
2,821,802 

(1,739,543)
-

1,082,259 
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9. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ำประกัน
จำนวนน้ีเปนเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยนำไปวางไวกับธนาคารเพ่ือเปนประกันหนังสือ ค้ำประกันท่ีธนาคารออกใหใน

นามของบริษัทฯ และบริษัทยอย เงินฝากธนาคารซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอยใหนำไปวางไวกับหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเปนเงินฝากไวในบัญชีดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Account)

10. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น

11. ลูกหน้ีการคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชำระไดดังนี้

12. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทาง

การคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน
รวมลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น-สุทธิ

2,913
3,192,485

13,791
167,923

3,377,112

2,233
1,890,624

18,927
43,040

1,954,824

7,724
746,315
33,694
41,557

829,290

9,283
505,789
37,538
19,967

572,577

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ไมเกิน 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดอืน

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน
กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน

ไมเกิน 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดอืน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

2,400
144
369

2,913

2,613,130
400,660
245,702
233,893

3,493,385
(300,900)

3,192,485
3,195,398

2,233
-
-

2,233

1,579,726
232,699
109,659
162,109

2,084,193
(193,569)

1,890,624
1,892,857

7,538
180

6
7,724

526,491
121,141
131,735
101,585
880,952

(134,637)
746,315
754,039

9,283
-
-

9,283

409,029
66,303
42,951
82,249

600,532
(94,743)
505,789
515,072
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รายการธุรกิจท่ีสำคัญสามารถสรุปไดดังนี้

สำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)

25542554 25532553
บริษัทยอย

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 14)
รายไดอื่น
ตนทุนบริการ
คาใชจายท่ีปรึกษาและบริหารงาน
คาใชจายอื่น
ดอกเบี้ยจาย
จำหนายอุปกรณการแพทยและยานพาหนะ
บริษัทรวม

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 15)
รายไดอื่น
ตนทุนบริการ
คาใชจายอื่น
เงินปนผลจาย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
ตนทุนบริการ
คาใชจายอื่น
เงินปนผลจาย

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.2
-

26.2
99.2
1.8
-

4.7
10.8
10.5
14.9
5.8
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.4
-

16.5
108.7

-
7.3

11.0
2.5
6.9

13.5
7.7

170.9

40.2
236.8
55.2

1,818.2
37.3

367.9
206.2
153.1
36.6
1.2

1.1
61.8
0.2

36.7
-
-

1.9
10.8

-
13.6
0.1
-

36.9
210.6
111.0
728.3
23.7

328.5
167.2
60.4
8.1
2.1

0.4
60.3

-
68.5

-
7.3

10.9
2.5
-

10.4
2.5

170.9

รายการ นโยบายการกำหนดราคาและการกูยืม

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
รายไดและคาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน
คาเชารับและคาเชาจาย
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม
ซื้อและจำหนายทรัพยสิน
ซื้อเงินลงทุน

ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
อัตราตามท่ีระบุในสัญญา
อัตราตามท่ีระบุในสัญญา
อัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย
ราคาตามสภาพของสินทรัพย
ราคาเดียวกับราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก
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ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดแสดงแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ

บริษัทยอย
รวม

อื่นๆ

บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวม

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

สิทธิการเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น)
บริษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน

รวมสิทธิการเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวของ

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น)
บริษัทยอย
บริษัทรวม

รวมเงินมัดจำ - กิจการที่เก่ียวของกัน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

-
894

2,019
2,913

-
-

-
-

-
8,484
5,307

13,791
13,791

-
-

272,672
85,708

358,380

-
2,700
2,700

-
-

-
117

2,116
2,233

-
-

-
-

-
13,394
5,533

18,927
18,927

-
-

262,103
91,632

353,735

-
2,700
2,700

-
-

6,617
-
1,107
7,724

307,097
307,097

22,491
22,491

11,203
-
-

11,203
33,694

1,665,538
1,665,538

-
-
-

122
2,700
2,822

1,627,946
1,627,946

7,804
-

1,479
9,283

103,132
103,132

25,118
25,118

12,420
-
-

12,420
37,538

1,321,014
1,321,014

-
-
-

122
2,700
2,822

639,601
639,601
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ล

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางปสามารถสรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

-
89,466

715
90,181

-
13,126
5,769

18,895

-
-
-

-
76,723

290
77,013

-
1,967
3,131
5,098

-
113
113

54,499
73,782

530
128,811

46,676
-
195

46,871

2,399
-

2,399

45,691
65,020

285
110,996

24,690
113
65

24,868

2,045
113

2,158

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เก่ียวของกัน

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินมัดจำรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

(รวมอยูในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน)
บริษัทยอย
บริษัทรวม

รวมเงินมัดจำรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน

ลดลงเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

103,132
103,132

1,321,014
1,321,014

639,601
639,601

307,097
307,097

1,023,869
1,023,869

1,627,946
1,627,946

(103,132)
(103,132)

(679,345)
(679,345)

(639,601)
(639,601)

307,097
307,097

1,665,538
1,665,538

1,627,946
1,627,946

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

31 ธันวาคม
2553

31 ธันวาคม
2554
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เงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทฯ ไดทำสัญญาใหกูยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ป กับบริษัทยอยหลายแหงโดยคิดดอกเบ้ียสำหรับเงินใหกูยืม

แกกิจการท่ีเก่ียวของกันในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ บวกอัตราคงท่ีตอป และ LIBOR บวกอัตราคงท่ีตอป และอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตาม
ที่ระบุในสัญญา ซึ่งมีกำหนดชำระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินตนตามท่ีระบุไวในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจำนวนเงินคงเหลือรวม 1,972.6 ลานบาท (2553: 1,424.2
ลานบาท)

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล
บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกำหนดคาจางบริหารงานเปนอัตรารอยละของรายไดคารักษา
พยาบาลสุทธิ

บริษัทยอย
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม

2565 โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดำเนินงานตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา
บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับกลุมบริษัทยอยของบริษัทน้ันจำนวน 4 บริษัทและกับบริษัทยอยอ่ืน

อีก 4 บริษัท เปนระยะเวลา 1 - 2.5 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานในอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญาและ
ชำระคาจางบริหารงานเปนรายเดือน

สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพ่ือประกอบกิจการโรงพยาบาล
โดยบริษัทยอยแหงน้ันตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุด
วันที่ 30 เมษายน 2556

บริษัทยอย
บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงเพ่ือปลูกสรางอาคาร ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

และบริษัทยอยตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งนั้นไดทำสัญญาเชาอาคารกับ
บริษัทยอย เพ่ือใชดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาส้ินสุดวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งตองชำระคาเชา
เปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา

สัญญาบริการและบริหารงาน
บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญาใหบริการและบริหารงานกับบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวของกัน

ตองชำระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา

บริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวของกันไดทำสัญญาวาจางบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทยอยแหงหน่ึง โดยบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวของ
กันตองชำระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาใหบริการดานอาหารและการซอมบำรุงกับบริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯ และ
บริษัทยอยตองชำระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ
บริษัทรวม

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหน่ึงไดทำสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแต
วันเร่ิมใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยสัญญาดังกลาวไดกำหนดอัตราคาบริการข้ันต่ำ ซ่ึงบริษัทรวมจะไดรับจากบริษัทฯ
เปนรายเดือน บริษัทฯไดตอสัญญาออกไปอีก 25 เดือน โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 
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ภาระค้ำประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทฯ ไดค้ำประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนเงิน 3.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนเงิน

1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศ

บริษัทฯ ไดค้ำประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงิน 2,876 ลานบาท ใหกับบริษัทยอยในประเทศ

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและ

ผูบริหาร ดังตอไปน้ี

13. สินคาคงเหลือ

14. เงินลงทุนในบริษัทยอย

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

56.0
1.5

57.5

50.4
-

50.4

56.0
1.5

57.5

50.4
-

50.4

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

ยา และเวชภัณฑ
น้ำยาตรวจวิเคราะห
พัสดุและอื่นๆ

หัก: สำรองสินคาเส่ือมสภาพ
รวม

904,876
84,825
49,584

1,039,285
(1,558)

1,037,727

339,251
27,776
31,923

398,950
(645)

398,305

231,928
-
-

231,928
(1,001)

230,927

58,096
-
-

58,096
(263)

57,833

2554 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินปนผลรับ
ระหวางปทุนชำระแลวลักษณะธุรกิจช่ือบริษัท

(หนวย : พันบาท)

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

1,000 ลานบาท
500 ลานบาท
500 ลานบาท
586 ลานบาท
 105 ลานบาท
280 ลานบาท
 400 ลานบาท

95.76
98.78
99.68
91.48
79.00
97.22

100.00

95.76
98.78
99.67
91.42
79.00
97.22

100.00

2554 2553
1,639,071

574,373
610,153
602,655
96,775

708,196
415,020

1,639,071
574,373
609,995
602,235
96,775

708,196
415,020

2554 2553
384,970
34,573
79,739

147,447
-

244,982
180,000

191,527
59,249

-
66,980

-
217,760
40,000



116

2554 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินปนผลรับ
ระหวางปทุนชำระแลวลักษณะธุรกิจช่ือบริษัท

(หนวย : พันบาท)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด
บริษัท เนช่ันแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส

(ประเทศไทย) จำกัด
Angkor Pisith Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd
B.D.M.S. International Medical

Services Co., Ltd.
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท รอยัลบางกอก  เฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร

นายหนาประกันชีวิต จำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

หัก: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
เซ็นทรัลแลป
เซ็นทรัลแลป

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

การลงทุน
ชำระบัญชี
เสร็จสิ้น

โรงพยาบาล
ประกันสุขภาพ
บริหารจัดการ
บริการดาน

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
โรงพยาบาล
บริการจัด
ฝกอบรม
การลงทุน

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
นายหนา

ประกันชีวิต

150 ลานบาท
250 ลานบาท
180 ลานบาท
300 ลานบาท

   75 ลานบาท
   10 ลานบาท

10 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

10 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

26,000 ลานเรียล
9,200 ลานเรียล

35 ลานบาท
260 ลานบาท

     
1 ลานบาท

105 ลานบาท
736 ลานบาท
200 ลานบาท

     70 ลานบาท
1 ลานบาท

2,341 ลานบาท
300 ลานบาท
42 ลานบาท

100 ลานบาท
201 ลานบาท

 4 ลานบาท

100.00
99.76
99.69
89.73
74.02
95.00

80.00

100.00

70.00
100.00

100.00
-

100.00
99.94

100.00
100.00

100.00
100.00

97.14
100.00
88.73
80.72
99.76

100.00

100.00
99.76
99.67
89.53
74.02
95.00

80.00

100.00

70.00
100.00

100.00
100.00

100.00
99.94

100.00
100.00

100.00
100.00

-
-
-
-
-
-

2554 2553

150,000
245,889
450,643
917,286
56,768
9,502

287,840

338,323

154,063
94,208

35,000
-

999
47,027

736,000
200,000

70,000
1,000

9,109,950
2,922,872
1,675,754

904,818
887,135

4,000

23,945,320
(20,000)

23,925,320

150,000
245,889
450,534
915,246
56,768
9,502

287,840

338,323

154,063
94,208

35,000
260,000

999
47,027

736,000
200,000

70,000
1,000

-
-
-
-
-
-

8,698,064
(20,000)

8,678,064

2554 2553

45,000
19,951

179,450
-

66,622
4,750

-

-

-
-

-
-

-
-

18,400
-

-
-

-
399,900

7,453
4,931
-
-

1,818,168

60,000
-

53,824
-

33,311
5,700

-

-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

728,351
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14.1 การเขารวมกิจการกับบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการเขารวมกิจการกับ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด

(มหาชน) และบริษัทฯไดดำเนินการเขาซื้อและรับโอนกิจการดังกลาวในวันท่ี 1 เมษายน 2554 โดยชำระคาตอบแทนเปนจำนวนท้ังสิ้น
11,484 ลานบาท (ดูรายละเอียดในในการคำนวณส่ิงตอบแทนในการซ้ือในขอ ก) 

ภายหลังการเขารวมกิจการบริษัทฯ ไดเงินลงทุนในบริษัทยอยใหมดังนี้ 

ท้ังน้ีบริษัทฯ และบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกำหนดไวในสัญญาการโอนกิจการท้ังหมด

คาความนิยมจากการเขารวมกิจการ
ก)  ส่ิงตอบแทนในการซ้ือบริษัทยอยสำหรับการคำนวณคาความนิยมสรุปไดดังนี้

ข) มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาของบริษัทยอยใหม ณ วันที่ซื้อมีดังนี้

(หนวย : พันบาท)

บริษัท สัดสวนการถือหุน

1) บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
2) บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
3) บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
4) บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
5) บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)

68.64%*
100.00% 
88.73% 
80.72% 
99.76% 

บริษัทฯ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 230,870,405 หุน (โดยคำนวณจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนกิจการ)
เงินสด
รับโอนภาระหนี้สินการกูยืม
รวมคาตอบแทนในการเขารวมกิจการ
บวก: มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนาจำกัด (มหาชน) ท่ีบริษัทฯ ถืออยูเดิมรอยละ 19.47
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อสำหรับการคำนวณคาความนิยม

10,424,687
680,000
379,416

11,484,103
1,512,559

12,996,662

(หนวย : พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนช่ัวคราว
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน
สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

1,986,099
264,357
818,977
360,000
158,317
110,889
50,000
24,094

* สัดสวนการถือหุนในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ดังกลาวไดรวมสัดสวนที่บริษัทฯมีอยูเดิม รอยละ 19.47 ผลจากการเขารวมกิจการทำใหบริษัทดังกลาว
  เปลีย่นสถานะเปนบริษัทยอย บริษัทฯ ไดรับรูกำไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในสวนที่บริษัทฯถือไวอยูเดิมใหเปนมูลคายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนรวมจำนวน
  440 ลานบาท ภายใตหัวขอ “กำไรจากการปรบัมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน”
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ตนทุนการทำรายการเขารวมกิจการเปนจำนวนท้ังสิ้น 189.5 ลานบาท โดยตนทุนจำนวน 43.4 ลานบาทไดบันทึกเปนคาใชจายใน
งบกำไรขาดทุน สวนตนทุนอีกจำนวน 146.1 ลานบาทซ่ึงเกี่ยวของกับการเพิ่มทุนนำไปหักกับสวนเกินมูลคาหุนสามัญภายใตสวนของ
ผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงิน 

14.2 การยื่นคำเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 บริษัทฯไดยื่นคำเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) และเสนอคาตอบแทน

ใหกับผูถือหุนของกิจการ เปน 2 ทางเลือก คือ

1. เงินสดท่ีราคา 3.71 บาทตอหุน

2. หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในอัตรา 10.1706 หุนของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ตอ 1 หุนของบริษัทฯ หรือคิด
เปนราคา 37.75 บาทตอหุน

ภายหลังเสร็จสิ้นการรับซ้ือหลักทรัพยจากผูถือหุนรายยอยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท
ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวน 666.34 ลานหุน รวมเปนเงิน 2,939.9 ลานบาท โดยแบงเปนชำระเงินสดจำนวน
43.34 ลานบาท และออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 64.4 ลานหุน คิดเปนจำนวนเงิน 2,896.56 ลานบาท (โดยคำนวณจาก
มูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนกิจการ) ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 97.10

นอกจากน้ีในไตรมาสท่ี 3 ป 2554 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) จากผูถือหุนเดิมจำนวน
รวม 1.09 ลานหุน รวมเปนเงิน 4.04  ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 97.14

(หนวย : พันบาท)

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหน้ีการคา
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ
หัก:สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา
สิ่งตอบแทนในการซื้อ
คาความนิยม

244,233 
34,400 

9,342,016 
188,269 
62,315 

(463,867)
(311,239)
(833,921)

(5,565,664)
(205,270)
(304,132)
(937,341)

5,022,532 
(1,336,070)
3,686,462 

12,996,662 
9,310,200 
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14.3 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่บริษัทฯ และบริษัทยอยถืออยูเดิม
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

ในป 2554 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด จำนวนรวม 11,000 หุน รวมเปนเงิน 0.2
ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 99.68

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
ในป 2554 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด จำนวนรวม 34,960 หุน รวมเปนเงิน 0.4

ลานบาท ทำใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 91.48

บริษัท วัฒนเวช จำกัด
ในป 2554 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท วัฒนเวช จำกัด จำนวนรวม 3,750 หุน รวมเปนเงิน 0.1 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ

มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 99.69

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 
ในป 2554 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด จำนวนรวม 60,000 หุน รวมเปนเงิน 2.0

ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 89.73

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด 
ในป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯ ปรับโครงสรางกลุมบริษัทโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire

Business Transfer - EBT) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัดซึ่งบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ รับโอน
ทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิหนาท่ีและภาระผูกพันท้ังหมดท่ีมีอยูในปจจุบันหรือท่ีมีข้ึนกอนวันโอนกิจการท้ังหมดจาก บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพ
หัวหิน จำกัด ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดโดยใชราคาตามบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด เปนราคาโอน
บริษัทฯ ไดทำการโอนกิจการแลวในไตรมาสท่ี 4 ของป 2553 และบริษัทยอยไดจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน
2554 โดยบริษัทฯไดรับเงินจายคืนทุนเปนจำนวน 259.0 ลานบาท และบันทึกผลขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทยอยเปนจำนวน
เงิน 1.0 ลานบาท ในสวนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศรีราชา จำกัด 
ในป 2554 บริษัทยอยไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด จำนวนรวม 100,000 หุน รวมเปนเงิน 3.5 ลานบาท

ทำใหบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 68.06

บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
ในไตรมาสท่ี 2 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 บริษัทยอยไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาล ศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

จำนวนรวม 1,090,100 หุน รวมเปนเงิน 58.9 ลานบาท ทำใหบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 64.64

บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 
ในไตรมาสท่ี 2 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 บริษัทยอยไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด จำนวนรวม

108,676 หุน รวมเปนเงิน 5.4 ลานบาท ทำใหบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 99.09

บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 
ในไตรมาสท่ี 2 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 บริษัทยอยไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด จำนวนรวม

135,568 หุน รวมเปนเงิน 13.6 ลานบาท ทำใหบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 97.76

14.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดตั้งใหมในระหวางป
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด

ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2554 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด รวมเปนเงิน 4 ลานบาท
โดยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจนายหนาประกันชีวิต 
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15. เงินลงทุนในบริษัทรวม

15.1 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
จากการซ้ือเงินลงทุนตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 14.1 และ 14.2 บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงใหมมี

เงินลงทุนในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ในสัดสวนรอยละ 10 ซึ่งคิดเปนสัดสวนการถือหุนทางออมโดยบริษัทฯรอยละ 9.71 และ
ตอมาในไตรมาส 2 และ 3 ป 2554 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด จำนวนรวม 1,577,000 หุน
รวมเปนเงิน 38.30 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 5.26 ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวท้ังสิ้นเปน
รอยละ 24.97 และเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวม บริษทัฯ ไดรับรูกำไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในสวนที่บริษัทฯถือไวอยูเดิมใหเปน
มูลคายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนรวมจำนวน 39 ลานบาท ภายใตหัวขอ “กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน” และบริษัทฯ
ไดโอนกลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจำนวน 12.3 ลานบาท

2554 2553

งบการเงินเฉพาะ
กิจการงบการเงินรวม

อัตรารอยละของ
การถือหุน

วิธีราคาทุนวิธีสวนไดเสีย

ทุนชำระแลวลักษณะธุรกิจช่ือบริษัท

(หนวย : พันบาท)

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด

S.R. Property Investment Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd. 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 15.26, ถือหุนทางออม
โดยบริษัทยอยรอยละ 9.71)
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส
(ประเทศไทย) จำกัด

Al Ghaith Bangkok Dusit Management
Services LLC.

รวมเงินลงทนุในบริษัทรวมของบริษัทยอย
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม

ผลิตและ
จำหนายยา

ผูผลิตรายการ
โทรทัศนและวิทยุ
อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย

บริการ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

บริหารการจัดการ

บริหารการจัดการ

21.4 ลานบาท

5 ลานบาท

20 ลานเรียล
20 ลานเรียล
20 ลานเรียล

100 ลานบาท
120 ลานบาท
150 ลานบาท
300 ลานบาท

5 ลานบาท

0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม

49.00

30.00

49.00
49.00
49.00
49.00
38.24
20.01
24.97

26.00

30.00

49.00

30.00

49.00
49.00
49.00
49.00
38.24
20.01

-

26.00

30.00

2554 2553

144,140

1,069

1,837
1,529
2,947

38,134
2,329,480

107,865
180,101

2,807,102

8,118

393

8,511
2,815,613

126,578

1,069

1,419
1,156
2,135

40,962
1,989,406

102,360
-

2,265,085

5,910

393

6,303
2,271,388

2554 2553

52,500

1,500

101
101
88

50,859
1,459,800

101,072
69,952

1,735,973

52,500

1,500

101
101
88

50,859
1,459,800

101,072
-

1,666,021
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15.2 รายละเอียดของสวนแบงกำไรและเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในระหวางปมีดังนี้

มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนแบงกำไร/(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินปนผลที่บริษัท
รับระหวางป

(หนวย : พันบาท)

25542554 25532553
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด
S.R. Property Investment Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd. 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC.
                                รวม

22,811
-
339
309
693

(2,827)
349,806

7,006
-

3,508
-

381,645

20,932
-
328
298
686

1,060
273,721

1,289
-

1,433
-

299,747

5,250
-
-
-
-
-

55,061
1,501

-

-
-

61,812

5,250
-
-
-
-
-

55,061
-
-

-
-

60,311

ชื่อบริษัท

2554 2553

มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย : พันบาท)

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
                                              รวม

3,588,148
97,566

3,685,714

2,844,823
112,576

2,957,399
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15.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมมีดังนี้

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสำหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จำนวนประมาณ 357 ลานบาท (2553: 275 ลานบาท) หรือรอยละ 94 (2553: รอยละ 92) ของสวนแบงกำไร
จากบริษัทรวมทั้งหมด คำนวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลาน้ัน 

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

ช่ือบริษัท

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ทุนเรียกชำระ หนี้สินรวม รายไดรวม กำไร(ขาดทุน)สินทรัพยรวม

(หนวย : ลานบาท)

2554 2553

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด
S.R. Property Investment Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd.
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด 
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
Al Ghaith Bangkok Dusit Management

Services LLC.

55.9
-
0.7
0.6
1.4
(5.9)

909.0
35.0
22.9

13.5
-

40.7
-
0.7
0.6
1.4
2.3

708.9
(4.8)
-

5.5
-

2554 2553

371.3
-
0.7
0.6
1.5

70.0
3,044.1

295.9
393.5

319.3
-

324.8
-
0.7
0.6
1.4

64.1
2,759.4

330.9
-

304.5
-

2554 25532554 25532554 2553

21 ลานบาท
5 ลานบาท

20 ลานเรียล
20 ลานเรียล
20 ลานเรียล

100 ลานบาท
120 ลานบาท
150 ลานบาท
300 ลานบาท

5 ลานบาท
0.15 ลาน

เหรียญสหรัฐ
อาหรับดีแรหม

0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม

21 ลานบาท
5 ลานบาท

20 ลานเรียล
20 ลานเรียล
20 ลานเรียล

100 ลานบาท
120 ลานบาท
150 ลานบาท

-

5 ลานบาท

394.9
2.9

69.8
63.5

145.9
261.6

5,415.0
312.9

1,071.1

105.7
-

330.4
2.9

66.4
60.5

138.8
270.1

4,643.3
294.9

-

100.1
-

101.2
-
66.0
60.4

139.9
183.8

2,110.2
37.5

359.1

74.5
-

81.9
-
63.5
58.1

134.5
186.3

2,072.1
47.0
-

77.3
-

เงินลงทุน (ราคาทุน)
อัตรารอยละ

ของการถือหุน
ทุนชำระแลว
(ลานบาท)ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

(หนวย : พันบาท)

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

สวนเกิน(ต่ำกวา)ทุนจากการวัดมูลคา            
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน - สุทธิ

ธนาคาร
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

415,367
125
730

-
0.20

14.22

2554 2553

1,770
350

3,455,835
3,457,955

1,372,094
4,830,049

1,770
350
-

2,120

(179)
1,941
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เงินลงทุน (ราคาทุน)
อัตรารอยละ

ของการถือหุน
ทุนชำระแลว
(ลานบาท)ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

(หนวย : พันบาท)

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
บริษัท เอกซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จำกัด

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จำกัด*
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จำกัด*
บริษัท วินสโตร จำกัด*

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จำกัด
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลด้ิง จำกัด

หัก: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหน้ี

ตั๋วแลกเงิน
เงินลงทุนในตราสารหน้ี

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนโดยบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทที่ไมเก่ียวของกัน

บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จำกัด
บริษัท ประสิทธิรัตน จำกัด**

2554 2553

36,000
4,520

40,520

-
-
-
-

531
-
5,000
5,531
-
5,531

-
-

4,876,100

290
107,192

36,000
4,520

40,520

31,650
25
3

226

531
1,072,480

5,000
1,109,915

(12,587)
1,097,328

500,000
500,000

1,639,789

290
-

* ตัดจำหนายเงินลงทุนในระหวางป
** ไดมาจากการเขารวมกิจการตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 14

สายการบิน
วินิจฉัยโรคดวย
เคร่ืองเอกซเรย

โรงพยาบาล

ใหเชาเคร่ืองมือแพทย
ขายสง-ปลีกสินคา

อุปโภคบริโภค
ธุรกิจนำเที่ยว

ลงทุนในธุรกิจพยาบาล
การลงทุน

จำหนายยาสมุนไพร
สถานศึกษา

1,200
100

300
      -

130
142

100
2,341

44

80
150

1.20
4.09

10.00
-
-

0.36

1.06
19.47
9.09

0.60
33.33
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บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
ในป 2554 บริษัทฯ ไดลงทุนซ้ือหุนสามัญในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนรวม 103.83 ลานหุน รวม

เปนเงิน 3,455.84 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.22 ของทุนที่ออกและจำหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทดังกลาว

บริษัท ประสิทธิรัตน จำกัด
บริษัทยอยมีสัดสวนความเปนเจาของในบริษัท ประสิทธิรัตน จำกัด รอยละ 33.33 แตไมไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม

เนื่องจากบริษัทยอยไมมีอำนาจในการเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทดังกลาว

เงินลงทุนในหุนสามัญท่ีหยุดดำเนนิกิจการ-บริษัทยอย
บริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีสถานะหยุดดำเนินกิจการแตไมไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย เน่ืองจากบริษัทยอยไมมี

อำนาจในการควบคุมบริษัทดังกลาว

เงินลงทุน (ราคาทุน)
อัตรารอยละ

ของการถือหุน
ทุนชำระแลว
(ลานบาท)ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

(หนวย : พันบาท)

บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนช่ันแนล ฮอสปตอล จำกัด**
บริษัท เอเชีย แลบบอราทอร่ี เซ็นเตอร จำกัด**
เงินลงทุนในบริษัทที่ไมเก่ียวของกัน 
เงินลงทุนในหุนสามัญ (สถานะหยุดดำเนินกิจการ)**
บริษัทยอย

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 4 (ถนนเพชรบุรี) จำกัด
บริษัท คลาส-วี จำกัด
บริษัท ภูเก็ตพาราไดซ จำกัด
บริษัท สมุนไพรพญาไท จำกัด
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน

บริษัท โรงพยาบาลภูเก็ต จำกัด (มหาชน)

หัก: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนในหุนสามัญ

(สถานะหยุดดำเนินกิจการ) - สุทธิ

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิในงบการเงินรวม

-
-
290

-
-
-
-

-
-
-
-

1,640,079

2554 2553

6.15
8.00

89.79
89.66
72.26
63.64

19.08

29,552
400

137,434

-
-
-

42,889

-
42,889
(7,000)
35,889

5,049,423

** ไดมาจากการเขารวมกิจการตามที่กลาวในหมายเหตุ 14

โรงพยาบาล
เซ็นทรัลแลป

ศาลพิพากษาใหลมละลาย

ศาลพิพากษาใหลมละลาย

ศาลพิพากษาใหลมละลาย

อยูระหวางการชำระบัญชี

โรงพยาบาล

195
5

328
250
409
196

358
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17. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบดวยท่ีดินและอาคารใหเชา บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงอสังหา-
ริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีคิดเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
สำหรับท่ีดิน สำหรับอาคารใหเชาแสดงมูลคายุติธรรมตามราคาทุนเน่ืองจากการกอสรางยังไมเสร็จสิ้น

18. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2554

(หนวย : พันบาท)

(หนวย : พันบาท)

ที่ดินอาคาร อาคาร

มูลคาตามบัญชีตนป
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือกิจการ
ซื้อเพิ่ม
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ผลกำไรสุทธิจากการตีราคาเปนมูลคายุติธรรม
มูลคาตามบัญชีปลายป

-
-

135,177
19,604

-
154,781

-
-

135,177
19,604

-
154,781

252,966
-
-
-

18,069
271,035

252,966
-

135,177
19,604
18,069

425,816

-
34,400

135,177
19,604
1,045

190,226

รวม รวมที่ดิน

-
34,400

-
-

1,045
35,445

สินทรัพยซึ่ง
แสดงตามราคาทุน
หรือราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน

อุปกรณโครงสราง
เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
สำนักงาน ยานพาหนะ รวม

เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร
และอุปกรณ
การแพทย

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

32,929,629
770,769

1,429,312
(18,512)

(331,818)
(101,727)

34,677,653
14,316,264

8,985
3,864,692

(56,270)
(372,053)

51,082
52,490,353

4,913,456
410,292
22,216
-
-
-

5,345,964 
2,860,267

8,985
330,145

49
-
-

8,545,410

งบการเงินรวม

อาคารระหวาง
กอสรางและ

เครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม

31 ธันวาคม 2552
เพิ่มจากการซ้ือกิจการ
ซื้อเพ่ิม
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนายและตัดจำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31 ธันวาคม 2553
เพิ่มจากการซ้ือกิจการ
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา
ซื้อเพ่ิม
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนายและตัดจำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31 ธันวาคม 2554

645,953
1,742

383,442
(158,396)

(1,879)
(47,923)
822,939
279,925

-
964,574
(595,984)

(288)
25,264

1,496,430

387,723
59,282
36,164
6,322

(26,553)
(499)

462,439
121,255

-
67,475
1,177

(33,312)
240

619,274

15,924,442
95,182

110,725
43,639
(7,079)

(36,713)
16,130,196 

7,079,417
-

629,089
370,332
(35,925)
17,571

24,190,680

7,150,031
64,457

634,090
(54,624)

(144,471)
(15,700)

7,633,783 
2,969,286

-
1,354,679

66,232
(196,395)

3,493
11,831,078

3,908,024
139,814
242,675
144,547
(151,836)

(892)
4,282,332
1,006,114

-
518,730
101,924
(106,133)

4,514
5,807,481



คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับป

2553 (จำนวน 1,688 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและบริการ
         สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2554 (จำนวน 2,114 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและบริการ
         สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

2,084,361

2,605,543
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สินทรัพยซึ่ง
แสดงตามราคาทุน
หรือราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน

อุปกรณโครงสราง
เคร่ืองตกแตง
และอุปกรณ
สำนักงาน ยานพาหนะ รวม

เครื่องมือ
เครื่องจักร

และอุปกรณ
การแพทย

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

(หนวย : พันบาท)

คาเส่ือมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2552
เพิ่มจากการซ้ือกิจการ
คาเสื่อมราคาสำหรับป
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนายและตัดจำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31 ธันวาคม 2553
เพิ่มจากการซ้ือกิจการ
คาเสื่อมราคาสำหรับป
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนายและตัดจำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31 ธันวาคม 2554
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย

31 ธันวาคม 2553
กลับรายการคาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554

17,016
-
466
-
-
-

17,482
7,011

330
16

-
-

24,839

2,955
-

2,955

5,325,527
8,517,616

งบการเงินรวม (ตอ)

อาคารระหวาง
กอสรางและ

เคร่ืองมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

13,796,647
245,062

2,084,361
332

(296,820)
 (13,730)

15,815,852
4,974,248
2,605,543

(1,034)
(346,510)

9,228
23,057,327

3,705
(750)

2,955

18,858,096
29,430,071

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

822,939
1,496,430

6,238,159
35,980

896,230
(1,321)
(2,581)
(4,482)

7,161,985
2,468,573
1,089,527

4,775
(25,304)

2,696
10,702,252

750
(750)

-

8,967,461
13,488,428

4,204,701
51,438

766,679
(43,606)

(130,230)
(5,480)

4,843,502 
1,717,567
1,036,963

53,134
(193,226)

2,686
7,460,626

-
-
-

2,790,281
4,370,452

3,021,038
121,697
380,780
45,259

(139,690)
(3,490)

3,425,594
711,822
422,604
(58,215)
(96,028)

3,643
4,409,420

-
-
-

856,738
1,398,061

315,733
35,947
40,206

-
(24,319)

(278)
367,289
69,275
56,119

(744)
(31,952)

203
460,190

-
-
-

95,150
159,084
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(หนวย : พันบาท)

คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับป

2553 (จำนวน 587 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและบริการ
        สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2554 (จำนวน 594 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนขายและบริการ
        สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

700,964

683,991

สินทรัพยซึ่ง
แสดงตามราคาทุน
หรือราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน

อุปกรณโครงสราง
เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
สำนักงาน ยานพาหนะ รวม

เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร
และอุปกรณ
การแพทย

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

836,787
181,544

-
-

1,018,331

(252,966)
24,532
-
-

789,897

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,018,331
789,897

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารระหวาง
กอสรางและ

เครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม

31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพ่ิม
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนายและตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
  นโยบายการบัญชี
ซื้อเพ่ิม
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนายและตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2554
คาเส่ือมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสำหรับป
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนายและตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสำหรับป
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนายและตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554

40,977
249,849
(41,316)

-
249,510

-
124,050
(246,520)

(10)
127,030

-
-
-
-

  -
-
-
-
-

249,510
127,030

8,842,723
818,559

(6,688)
(35,866)

9,618,728

(252,966)
786,190
(20,842)
(27,564)

10,103,546

3,795,794
700,964

-
(30,145)

4,466,613
683,991

(1,105)
(24,056)

5,125,443

5,152,115
4,978,103

4,288,020
66,856
(2,134)

(60)
4,352,682

-
104,529
130,548

-
4,587,759

1,337,949
291,411

(1,321)
(60)

1,627,979
273,402

(2,051)
-

1,899,330

2,724,703
2,688,429

2,330,483
272,086
21,955
(18,429)

2,606,095

-
400,663

425
(4,943)

3,002,240

1,329,356
298,959

(1,061)
(14,317)

1,612,937
326,642

-
(4,623)

1,934,956

993,158
1,067,284

1,206,040
31,685
14,543
(3,547)

1,248,721

-
112,964
94,705
(7,633)

1,448,757

999,856
 102,324

2,382
(3,469)

1,101,093
77,309

946
(5,510)

1,173,838

147,628
274,919

140,416
16,539

264
(13,830)
143,389

-
19,452

-
(14,978)
147,863

128,633
8,270
-

(12,299)
124,604

6,638
-

(13,923)
117,319

18,785
30,544
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ในป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดบันทึกผลการประเมินราคาของบริษัทยอยจากการประเมินราคาที่ดินของผูประเมินราคาอิสระ 
ซึ่งใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของท่ีดินประเมินใหมมีราคารวม 203 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ราคาตามบัญชีจำนวน 9 ลานบาท โดยบริษัทยอยแหงดังกลาวบันทึกสวนเพ่ิมข้ึนน้ีเปน “ผลกำไรจากการตีราคาท่ีดิน” ในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได

หากบริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงมูลคาของท่ีดินดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ตามวิธีราคาทุนจะเปนดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเครื่องมือแพทย อุปกรณ และยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใต
สัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจำนวนเงิน 420.3 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 11.2 ลานบาท (2553: 278.9 ลานบาท
และเฉพาะกิจการ 1.2 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือแพทย อุปกรณและยานพาหนะจำนวนหนึ่ง
ซึ่งตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 9,752.8 ลานบาท และเฉพาะกิจการ
2,130.1 ลานบาท (2553: 6,071.2 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 2,046.5 ลานบาท)

19. ที่ดินและอาคารที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน
ที่ดินและอาคารท่ียังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีบันทึกไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนท่ีดินท่ียังไมไดใชเพ่ือการดำเนินงานมีจำนวนประมาณ 29 ลานบาท
(2553: 29 ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

มูลคาสุทธิตามบัญช ี(ตามวิธีราคาทุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

5,715,550
2,552,079

458,130
433,598

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

ที่ดินและอาคารตามราคาทุนเดิม
สวนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม
คาเผ่ือการดอยคา
รวม

368,174 
143,748 

(719)
511,203

368,174 
143,748 

(719)
511,203 

367,847 
143,748 

(719)
510,876 

367,847 
143,748 

(719)
510,876 
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20. สินทรัพยไมมีตัวตน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงเปนคอมพิวเตอรซอฟทแวร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือกิจการ
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาตัดจำหนายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
คาตัดจำหนายสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือกิจการ
คาตัดจำหนายสำหรับป
โอนออก
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

393,737
60,039
18,512

(350)
(212)

471,726
349,676
140,325
35,122

(384)
102

996,567

222,575
47,990

(212)
(47)

270,306
161,407
82,904

(83)
(141)

35
514,428

201,420
482,139

141,560
96

6,688
-
-

148,344
-

9,473
133
-
-

157,950

61,837
11,410

-
-

73,247
-

11,715
-
-
-

84,962

75,097
72,988
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21. สิทธิการเชา

22. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเปนจำนวนเงินรวมท้ังสิ้น 450 ลานบาท และ 

1 ลานเหรียญสหรัฐ (2553: 390 ลานบาท และ 1 ลานเหรียญสหรัฐ) และเฉพาะของบริษัทฯ 150 ลานบาท (2553: 150 ลานบาท) 
โดยจายดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีข้ันต่ำของธนาคารสำหรับวงเงินกูท่ีเปนสกุลเงินบาท และ LIBOR บวกอัตราคงท่ีสำหรับ
วงเงินกูที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

23. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

24. เงินกูยืมระยะยาว

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

คาตัดจำหนายสำหรับป

716,587 
(159,450)
557,137 

19,041 

648,371 
(139,307)
509,064 

17,357 

133,010 
(26,949)
106,061 

5,902 

80,050 
(21,047)
59,003 

4,215 

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน
เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน
เจาหน้ีคากอสรางและเงินประกันผลงาน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

90,181
2,266,225

18,895
731,504
284,386

3,391,191

77,013
1,237,152

5,098
535,926
95,168

1,950,357

128,811
454,895
46,871

257,719
54,456

942,752

110,996
301,684
24,868

227,992
68,178

733,718

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

เงินกูยืมระยะยาว
หัก:สวนท่ีจะถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

7,764,387
(813,215)

6,951,172

2,595,912
(355,265)

2,240,647

3,141,710
(436,300)

2,705,410

2,463,900
(343,800)

2,120,100
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บริษัทฯ
ก) ในป 2551 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหงหนึ่งในวงเงิน 3,438 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืม

ดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ บวกอัตราคงที่ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยและ
เงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนำทรัพยสิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยไปค้ำประกันใดๆ และระบุขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม
และบริษัทฯ ไดทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสำหรับเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งตามท่ีกลาวในหมายเหตุ
39.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 2,120.1 ลานบาท (2553: 2,463.9 ลานบาท)

ข) ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 1,000 ลานบาท โดย
มีเงื่อนไขในการใชสินเช่ือสำหรบัวงเงินประเภทต๋ัวเงิน และวงเงินกูยืม โดยวงเงินประเภทต๋ัวเงินคิดดอกเบ้ียในอัตราและกำหนด
ชำระตามท่ีระบุไวในต๋ัวเงิน และวงเงินกูยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุใน
สัญญาโดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและชำระเงินตนเปนรายไตรมาสตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา และมีกำหนดระยะ
เวลาเบิกวงเงินภายใน 1 ปนับจากวันทำสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯยังไมไดเบิกเงินกูยืมจากวงเงินดังกลาว 

ค) ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงในวงเงิน 1,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาว
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกอัตราคงที่ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเปน
รายเดือนและชำระเงินตนเปนราย 6 เดือนตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาและมีกำหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภายใน 1 ปนับจากวัน
ทำสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ยังไมไดเบิกเงินกูยืมจากวงเงินดังกลาว

ง) ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงในวงเงิน 3,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาว
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกอัตราคงที่ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเปน
รายเดือนและชำระเงินตนเปนรายไตรมาสตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของ
เงินกูยืมเปนจำนวน 1,021.6 ลานบาท

บริษัทยอย
ก) ในป 2550 และ 2551 Angkor Pisith Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง

ในตางประเทศในวงเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐ เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ LIBOR บวกอัตราคงท่ีตอป โดยมีกำหนด
ชำระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยมืนี้ค้ำประกันโดยบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาว จำนวน 3.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 113.8 ลานบาท (2553: 
3.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 116.4 ลานบาท)

ข) ในป 2551 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงใน
วงเงิน 20 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตอป โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาวจำนวน 12.2 ลานบาท (2553: 
15.6 ลานบาท)

ค) ในเดือนเมษายน 2554 บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดทำสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
2 แหง เปนจำนวนเงินรวม 3,594.8 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกอัตรา
คงท่ีตอปและมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา โดยวงเงินสินเช่ือของบริษัทยอยค้ำประกัน
โดยบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 3,594.8 ลานบาท

ง) ในป 2551 บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญากูยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเปนจำนวนเงิน 11.9 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีและมีกำหนดระยะเวลาการ
ชำระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา ในป 2552 บริษัทยอยดังกลาวไดทำสัญญากูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินอีก
แหงหน่ึงเปนจำนวนเงิน 410 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวตอมาไดมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ
6 เดือน บวกอัตราคงที่ตอป และมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษทัยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมกับสถาบันการเงินทั้งสองแหงเปนจำนวน 315.8 ลานบาท 

สัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดระบุขอปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม 
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งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

364,871
(29,843)
335,028

(149,723)
185,305

165,129
(13,982)
151,147
(76,619)
74,528

10,816
(837)

9,979
(3,051)
6,928

753
(40)
713

(631)
82

งบการเงินรวม

1 - 5 ป รวมไมเกิน 1 ป

(หนวย : พันบาท)

ผลรวมของจำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน

169,207
(19,484)
149,723

195,664
(10,359)
185,305

364,871
(29,843)
335,028

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 - 5 ป รวมไมเกิน 1 ป

(หนวย : พันบาท)

ผลรวมของจำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาระยะยาว
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาระยะยาวรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาระยะยาว

3,525
(474)

3,051

7,291
(363)

6,928

10,816
(837)

9,979

25. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาการเงินดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหน้ีสัญญาเชาการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญาเพ่ือจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย อุปกรณ 
และยานพาหนะสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด และเม่ือครบกำหนดสัญญา 
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26. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดง

ไดดังนี้

คาใชจายเกี่ยวกับประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
จำนวน 107.2 ลานบาท (เฉพาะกิจการ: 22.2 ลานบาท)

สมมติฐานท่ีสำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

27. ทุนเรือนหุน 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุน

จดทะเบียนเดิมจำนวน 1,312,264,222 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,312,264,222 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 1,246,194,338 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,246,194,338 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 307,197,070 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 307,197,070 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนใหมเปนจำนวน 1,553,391,408 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,553,391,408 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยบริษัทฯ ไดดำเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนเรียบรอยแลวในไตรมาสท่ี 1 ป 2554

ตอมาในไตรมาสท่ี 2 ป 2554 บริษัทฯ ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวม 295.2 ลานหุน สำหรับการเขารวมกิจการและการย่ืน
คำเสนอซื้อหลักทรัพยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 14.1 และ 14.2 ตามลำดับ นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดออกและจำหนายหุนสามัญเพ่ิมทุน
เปนจำนวน 4.1 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาหุนละ 37.75 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 156 ลานบาท เพ่ือเสนอขายตอ
บุคคลในวงจำกัดใหแกกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ผลจากการออกหุนดังกลาวและการแปลงสภาพ
หุนกูสวนที่เหลือตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 36 ทำใหทุนจดทะเบียนและชำระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน
1,545,458,883 บาท (หุนสามัญ 1,545,458,883 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชน
ของพนักงานโดยปรับกับกำไรสะสมตนป 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือกิจการ
ตนทุนบริการในปจจุบัน 
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ยอดคงเหลือปลายป

471,633
304,133
76,439
30,742

(23,122)
3,147

862,972

132,629
-

16,568
5,674

(6,355)
-

148,516

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกับชวงอายุของพนักงาน)

3.7 - 5.0
3.0 - 7.5

4.7
6.0

(รอยละตอป) (รอยละตอป)
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เงินปนผลจายอนุมัติโดยเงินปนผล

(ลานบาท) (บาท)

เงินปนผลจายตอหุน

เงินปนผลประจำป 2552

เงินปนผลระหวางกาล สำหรับป 2553*

รวมเงินปนผลสำหรับป 2553

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553

850

990

1,840

0.70

0.80

1.50

28. เงินปนผลจาย

29. สำรองตามกฎหมาย
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไว

เปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได

30. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดแก

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราที่ตกลงรวมกันโดยเปนอัตรารอยละของ
เงินเดือนปจจุบัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารโดยสถาบันการเงินหลายแหง และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบ
ของกองทุน

ในระหวางปบริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนฯ เปนจำนวนเงิน 122.9 ลานบาท (2553: 86.7 ลานบาท) และ
เฉพาะกิจการเปนจำนวนเงิน 27.3 ลานบาท (2553: 24.1 ลานบาท)

* บริษัทฯ ไดรับแจงจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด วามีผูถือหุนที่ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเปนจำนวนประมาณ 6.9 ลานบาท ดังนั้นบริษัทฯ
  จงึบันทึกเงินปนผลคางจายจำนวน 990 ลานบาท ในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดจายเงินปนผลจำนวนดังกลาวในเดือนมกราคม 2554

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาแพทย
ตนทุนยาและเวชภัณฑ
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
คาเชาจาย

8,587.7
7,053.2
5,164.7
2,707.5

473.1
376.8

5,499.7
4,423.8
3,083.1
2,149.7

367.3
251.8

1,786.0
1,325.4

953.3
701.6
198.0
40.1

1,529.6
1,199.3

814.9
716.6
154.2
28.4
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32. กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวน

ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

บริษัทฯ ไมมีความจำเปนที่จะตองแสดงกำไรตอหุนปรับลดสำหรับป 2553 จากการออกหุนกูแปลงสภาพ (ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุ 36) เน่ืองจากการคำนวณกำไรตอหุนโดยสมมติวามีการแปลงสภาพหุนกูท้ังหมดเปนหุนสามัญแสดงกำไรตอหุนท่ีไมปรับลดลง

33. สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกำหนดระยะเวลาการเชา 20 ปนับตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547
ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2567 กำหนดชำระคาเชาสำหรับ 17 เดือนแรก ในอัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพ่ิมอัตราคาเชาตามท่ีกำหนด
ไวในสัญญา สำหรับ 3 ปสุดทาย มีอัตราคาเชาเดือนละ 560,000 บาท 

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่ 
28 กันยายน 2547 ถึงวันท่ี 27 กันยายน 2577 โดยจะเร่ิมชำระคาเชาคร้ังแรกในวันท่ี 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท
และเพ่ิมอัตราคาเชาทุก 3 ปในอตัรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือกอสรางเปนลานจอดรถ มีกำหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2548 ถึงวันท่ี 
31 สิงหาคม 2555 กำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระคร้ังแรกในวันท่ี 1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท
และตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2549 เปนตนไป ชำระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาท่ีดินแหงหน่ึงมีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2578
กำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยเร่ิมชำระคร้ังแรกในวันท่ี 5 มกราคม 2549 ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม
2570 เปนตนไป ชำระคาเชาในอัตราเดือนละ 100,000 บาท

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเพ่ือกอสรางอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซึ่งตามสัญญาระบุวาบริษัทฯตองยกกรรมสิทธิในอาคารให
หนวยงานราชการ เม่ือหนวยงานราชการไดทำการตรวจรับอาคารขางตนเรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาท่ีดินพรอม
สิ่งปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา กำหนดชำระคาเชาเปน
รายป โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป และสำหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาปละ
990,943 บาท 

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาท่ีดินแหงหนึ่งมีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันท่ี 18 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2584
กำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยไมมีคาเชาในระยะเวลา 3 เดือนแรก และเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ในอัตรา
เดือนละ 100,000 บาท และเพิ่มคาเชาทุก 3 ปในอัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป

บริษัทฯ ทำสัญญาเชาพ้ืนท่ีและใหบริการทางการแพทยกับบริษัทแหงหน่ึง เพ่ือใชเปนสถานท่ีประกอบกิจการใหบริการคลินิกเวชกรรม
กำหนดระยะเวลา 2 ป ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันท่ี 27 กันยายน 2556 โดยตกลงชำระคาตอบแทนตามอัตรารอยละ
ที่ระบุในสัญญาของยอดรายไดจากการประกอบกิจการรายเดือนกอนหักคาใชจายใดๆ หรือตามจำนวนเงินคาตอบแทนข้ันต่ำตามท่ีระบุ
ในสัญญา แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัทยอยทำสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 กำหนดระยะเวลาการเชา  30 ป

ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155.1 ลานบาท และบริษัทยอยตกลงชำระคาเชาลวงหนาแลวเปนจำนวน 38.8
ลานบาท ตามระยะเวลาท่ีกำหนด คาเชา สวนท่ีเหลือจายชำระเปนรายเดือน นอกจากน้ีบริษัทยอยไดทำสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกัน
ในการใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจำนวนเงินรวม 103.4 ลานบาท
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บริษัทยอยทำสัญญาใหบริการทางการแพทยกับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อใชเปนสถานท่ีประกอบกิจการใหบริการคลินิกเวชกรรมกำหนด
ระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 โดยตกลงชำระคาตอบแทนตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญาของยอดรายไดจากการ
ประกอบกิจการรายเดือนกอนหักคาใชจายใดๆ หรือตามจำนวนเงินคาตอบแทนข้ันต่ำตามท่ีระบุในสัญญา แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหนึ่งซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสรางโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป

เริ่มตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งจะหมดสัญญาในเดือนมกราคม 2580 โดยกำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน 

เปนจำนวนเงินตามท่ีระบุไวในสัญญา

บริษัท โรงพญาบาลพญาไท 1 จำกัด
บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาท่ีดินกับรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดเวลา 3 ป สิ้นสุดป 2556 โดยบริษัทยอยจะตองจายคาเชารายป

เปนจำนวนเงินตามท่ีระบุไวในสัญญา

34. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

ภายใน
1 ป1 ถึง 5 ป 1 ถึง 5 ป

183

97
116
-
60

456

39

3
-
-
-

42

18

50
90
50
-

208

137

-
-
-
-

137

471

-
-
-
44

515

มากกวา
5 ป

มากกวา
5 ป

ภายใน
1 ป

101

249
367
562
-

1,279

ภาระผูกพันตามสัญญา
- สัญญาเชาอาคารและท่ีดิน
  (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 33)
- สัญญาเชาอุปกรณสำนักงานและบริการอื่น
- สัญญาเพ่ือจัดหาและซอมบำรุงเคร่ืองมือทางการแพทย
- สัญญาคากอสรางและตกแตงอาคาร
- สัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน
รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
- จากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา
- จากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพ่ือการใชไฟฟาและอื่นๆ
รวม

94
95

189

7
18
25
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35. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลและบริการท่ีเก่ียวของ โดยมีสวนงาน

ทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กำไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึงเก่ียวของกับสวนงานธุรกิจ
และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว

36. หุนกูแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพน้ีเปนหุนกูแปลงสภาพไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือ ซ่ึงจะครบกำหนดไถถอนในป 2554 โดยในป 2549 บริษัทฯ

ไดขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) เปนจำนวน 124,000 หนวย ในราคาหนวยละ
1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75 ตอป หุนกูนี้มีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา
แปลงสภาพท่ีกำหนดไวคร้ังแรกในราคาหุนละ 36.30 บาทตอหุนและตอมาไดเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพเปนราคาหุนละ 32.67 บาท
ตอหุน บริษัทฯมีสิทธิในการไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไดในราคาไถถอนซ่ึงคำนวณตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอ
ขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯมีภาระที่จะตองปฏิบัติตามหรือขอจำกัดบางประการตามที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนกู
แปลงสภาพ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหุนกูแปลงสภาพคงเหลือจำนวน 50 หนวย ซ่ึงคิดเปนเงินจำนวน 2.14 ลานบาท
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554 ผูถือหุนกูแปลงสภาพจำนวนดังกลาวไดใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญท้ังจำนวน

37. หุนกู
เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวนรวม

5,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 5,000 ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 3 ป มูลคารวม
3,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.11 ตอป และ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.84 ตอป
โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน บริษัทฯ ไดไถถอนหุนกู อายุ 3 ป มูลคารวม 3,000 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2554

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลกัประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิ จำนวนรวม 3,000,000 หนวย
ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 3,000 ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.80 ตอป และ หุนกู อายุ 7 ป มูลคารวม 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.35 ตอป โดยมีกำหนดชำระ
ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดซ้ือคืนหุนกูดังกลาวน้ีจำนวน 30,000 หนวย เปนจำนวนเงิน 30 ลานบาท

เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวนรวม
2,500,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 2,500 ลานบาท อายุ 4 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.99 ตอป โดย
มีกำหนดชำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวน
รวม 1,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 1,000 ลานบาท อายุ 3 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.78 ตอป
โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน

หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การดำรงอัตราสวนทางการเงิน การจายปนผล การจำหนายจายโอน
ทรัพยสิน เปนตน 

38. สิทธิและประโยชนดานการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรสงเสริมของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

เลขที่ 2302(2)/2553 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.7 สิทธิ
ประโยชนสำคัญท่ีไดรับไดแก:

• ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของ
เงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกจิการน้ัน
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กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผล
ขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีพนกำหนด โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด ไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1686(2)/2547 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดยไดรับการ
สงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.11 สิทธิประโยชนสำคัญท่ีไดรับไดแก

• ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรบัเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของ
เงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน

กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผล
ขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีพนกำหนด โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัดไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรสงเสริมฯ

เลขท่ี 1719(2)/2547 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2547 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.11 สิทธิประโยชน
สำคัญท่ีไดรับไดแก 

• ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของ
เงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน

กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผล
ขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีพนกำหนด โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

ตามบัตรสงเสริมฯเลขท่ี 1913(2)/2554 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2554 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยาและ/หรือสารออก
ฤทธ์ิสำคัญในยา ประเภท 6.5 สิทธิประโยชนสำคัญท่ีไดรับไดแก 

• ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของ
เงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน
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กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำผล
ขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีพนกำหนด โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

ท้ังน้ี บริษัทฯ และบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกำหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน

รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยสำหรับป 2554 และ 2553 จำแนกตามรายไดสวนไดรับการสงเสริมการลงทุนและสวนท่ีไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังน้ี

39. เคร่ืองมือทางการเงิน
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและ

การเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีระบุในหมายเหตุ 6.17 บริษัทฯ
และบริษัทยอยมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้

39.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาด 

และมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือจากการท่ีคูสัญญาจะไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทยอยไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงิน สวนบริษัทฯ
ใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการบริหารความเส่ียงดังกลาว เม่ือพิจารณาวาเหมาะสม บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายประกอบ
ธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อการคาหรือการเก็งกำไร

รวม

25542554 25532553

งบการเงินรวม

(หนวย : พันบาท)

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดอื่น
รวมรายได

34,272,594
2,146,872

36,419,466

22,788,085
538,586

23,326,671

2554 2553

951,872
-

951,872

724,544
-

724,544

35,224,466
2,146,872

37,371,338

23,512,629
538,586

24,051,215

รวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย  : พันบาท)

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดอื่น
รวมรายได

8,068,582
2,501,067

10,569,649

7,213,783
1,300,783
8,514,566

2554 2553

190,257
-

190,257

5,932
-

5,932

8,258,839
2,501,067

10,759,906

7,219,715
1,300,783
8,520,498

สวนท่ีไดรับ
การสงเสริมการลงทุน

สวนท่ีไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุน

สวนท่ีไดรับ
การสงเสริมการลงทุน

สวนท่ีไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุน
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39.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืม

ระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกู อยางไรก็ตาม สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบันและบริษัทฯจะพิจารณาเขาทำสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบ้ียสำหรับเงินกูยืมเพื่อบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียดังกลาวตามความเหมาะสม

รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกูแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24, 36 และ 37 ตามลำดับ

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contract)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเปนสัญญาท่ีชวยในการบริหารความเส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 บริษัทฯไดทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง มีกำหนดระยะเวลา 5 ป
โดยเปล่ียนจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำบวกอัตราคงท่ีตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอป ของยอดคงเหลือ
เงินกูยืมระยะยาว

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียคำนวณโดยใชอัตราท่ีกำหนดโดยสถาบันการเงินเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาน้ัน ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ไดดังนี้

งบการเงินรวม

25542554 25532553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (หนี้สิน) (20.5) (75.4) (20.5) (75.4)

อัตราดอกเบ้ียคงที่
อัตราดอกเบี้ยปรับ

ขึ้นลงตามราคาตลาด
ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม

งบการเงินรวม

3,204
-
-
-
13

-
3,217

-
-
-

50
-
-

50

162
46

3,377
-
-

7,865
11,450

3,876
464

3,377
50
25

7,865
15,657

1 - 5 ป
มากกวา

5 ป

-
-
-
-
-
-
-

สินทรัพยทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินลงทุนชั่วคราว
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
- เงินลงทุน

510
418
-
-
12
-

940

ภายใน
1 ป
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยปรับ

ขึ้นลงตามราคาตลาด
ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม

งบการเงินรวม (ตอ)

(หนวย : ลานบาท)

1 - 5 ป
มากกวา

5 ป

หนี้สินทางการเงิน

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
  จากสถาบันการเงิน

- เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น
- เงินกูยืมระยะยาว
- หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน
- หุนกู

ภายใน
1 ป

231

-
7,751

-
-

7,982

-

-
9

185
8,461
8,655

-

3,391
-
-
-

3,391

231

3,391
7,764

335
8,461

20,182

-

-
-
-
-
-

-

-
4

150
-

154

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยปรับ

ขึ้นลงตามราคาตลาด
ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)

1 - 5 ป
มากกวา

5 ป

สินทรัพยทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน
- เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
- เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
- เงินลงทุน

หนี้สินทางการเงิน

- เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน
- เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น
- เงินกูยืมระยะยาว
- หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน
- หุนกู

ภายใน
1 ป

1,517
-

137
1,606

-
  3,260

1,628
-

3,142
-
-

4,770

-
-
-
-
-
-

-
-
-

7
8,461
8,468

3
829
-
-

30,537
31,369

-
943
-
-
-
943

1,520
829
307

1,666
30,537
34,859

1,628
943

3,142
10

8,461
14,184

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

170
60

-
230

-
-
-
3

-
3
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39.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสำคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ืออุปกรณการแพทยเปนเงินตราตางประเทศ

บริษัทฯ ไดตกลงทำสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเส่ียง 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

39.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงดานสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืม ต๋ัวแลกเงินและลูกหน้ีอ่ืน ฝายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อที่จะใหกับลูกคาหรือคูสัญญา และวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาหรือคูสัญญา
อยางสม่ำเสมอ บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว  

การใหสินเช่ือของบริษัทฯ ไมมีการกระจุกตัว เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจำนวนมากราย
จำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ี เงินใหกูยืม และลูกหน้ีอ่ืน ท่ีแสดง
อยูในงบแสดงฐานะการเงิน

39.5 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชำระหน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝายมีความ
รอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วิธีการกำหนดมูลคา
ยุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกำหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัด
มูลคาที่เหมาะสม 

40. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสิน
ตอทุนเทากับ 0.8:1.0 (2553: 1.0:1.0) และ เฉพาะบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.6:1.0 (2553: 1.5:1.0)

41. คดีความ
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554 ผูถือหุนของบริษัทฯ จำนวน 5 ราย ถือหุนรวมกันจำนวน 25,067 หุน คิดเปนรอยละ 0.0017 ของหุนท่ีออก

และเรียกชำระแลว ณ วันท่ี 8 เมษายน 2554 ไดยื่นคำรองตอศาลโดยกลาวหาวาบริษัทไดดำเนินการประชุมสามัญประจำป 2554 โดย
ไมชอบดวยกฎหมายและฝาฝนขอบังคับเน่ืองจากเปล่ียนวิธีการลงคะแนน จึงรองขอใหศาลมีคำส่ังเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญสามัญประจำ
ป 2554 ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯไดศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึงขั้นตอนดำเนินการจัดประชุมทั้งหมดของบริษัทฯ มีความเห็นวา

จำนวนท่ีซื้อ อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจำนวนท่ีซื้อยอดคงเหลือ ณ วันที่ สกุลเงิน

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
-

482,588
3,465
-

30.75 - 31.63
41.52

-

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
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บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอบังคับ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีบริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติเปนการท่ัวไป
และไดดำเนินการประชุมโดยชอบดวยกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายของผูถือหุนทุกรายเปนสำคัญ ท้ังน้ีเร่ืองดังกลาว
อยูระหวางข้ันตอนดำเนินการทางคดีความ อยางไรก็ตามฝายบริหารคาดวาจะไมมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงตอมติท่ีประชุมผูถือหุน
ครั้งดังกลาว

42. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินตามที่กลาวไวใน

หมายเหตุ 2 และผลจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 5
บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกำไรหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว 

นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดประเภทรายการบัญชีอ่ืน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกำไรหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว
ดังตอไปนี้

43. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน
การย่ืนคำเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 บริษัทฯ ไดยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย
เพื่อเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทยอยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 

44. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 

งบกำไรขาดทุน (เฉพาะรายการท่ีจัดประเภทใหม)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หนวย : พันบาท)

ตามที่เคย
รายงานไว

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
คาตอบแทนผูบริหาร

การจัดประเภท
รายการใหม

4,760,074
2,106,195

-
-

4,173,208
1,926,074

716,589
50,398

ตามที่เคย
รายงานไว

การจัดประเภท
รายการใหม

15,350,058
5,256,969

-
-

13,661,968
4,744,953
2,149,708

50,398

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

Web site

ทุนจดทะเบียน

ขอมูลอางอิงอ่ืน
นายทะเบียนหลักทรัพย

นายทะเบียนหุนกู
และตัวแทนชำระเงิน

ผูแทนผูถือหุนกู

ผูสอบบัญชี

Health Care Business  

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศัพท 1719, 02-310-3000
โทรสาร  02-310-3032, 02-310-3327

บมจ. 0107537000025

www.bangkokhospital.com 

มูลคา 1,553.40 ลานบาท โดยเปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
จำนวน 1,545.50 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,246.04 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-229-2800, 02-654-5599
โทรสาร  0-2359-1259

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
ชั้น 10 เลขท่ี 393 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02-230-5878, 02-230-5756 โทรสาร 02-230-6093

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย 
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 02-470-1952, 02-470-3687 โทรสาร 02-470-3684 

บริษทั สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-661-9190, 02-264-0777
โทรสาร  02-661-9192, 02-264-0789-90 

ขอมูลทั่วไปของบริษัทและขอมูลอางอิงอื่นๆ





บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546 

www.bangkokhospital.com 

T h a i l a n d O v e r s e a s
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