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ÊÒÃ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

ตลอด 37 ป แหงการบริการ ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนและความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ คณะ
กรรมการบริษัท ตระหนักดีวาการเติบโตของกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพจะมีความสมบูรณและนาภาคภูมิใจก็ตอเมื่อ การเติบโต
ดังกลาวอยูบนพ้ืนฐานของการมีธรรมาภิบาลท่ีดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ควบคูไปกับการดูแลผลประโยชนของนักลงทุนอยาง
เหมาะสม  โดยบริษัทฯ ไดเพ่ิมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับงานนักลงทุนสัมพันธ และใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
และเทาเทียมกันตอนักลงทุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน (stakeholders) โดยในป 2552 บริษัทฯ ไดรับการประเมินผล
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต) ในระดับดีมาก (Very 
Good CG scoring 2009) ซึ่งนอกจากการดำเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลที่เครงครัดอยางตอเนื่องแลว บริษัทฯ ยังมุง
ดำเนินนโยบายการบริหารจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพในรูปแบบ
ของการชวยเหลือเกื้อกูลกันในระหวางเครือขาย (Good Networks) เพื่อใหมีตนทุนดำเนินงานที่ลดลง แตยังคงรักษาไวซึ่ง
คุณภาพการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานระดับสากล 

แมวาใน 2-3 ป ที่ผานมา ประเทศไทยเผชิญกับปญหาภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา แตบริษัทฯ ยังยึดถือปณิธานท่ีจะสรางความ
เปนเลิศ ในเชิงวิชาการและการรักษาพยาบาล โดยใหการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเรียนรูในเชิงวิชาการ
ของแพทยและพยาบาล รวมถึงมีการลงทุนพัฒนาเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการรับรอง
คุณภาพการรักษาพยาบาลในระดับประเทศแลว กลุมศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช และ
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยังไดรับการรับรองคุณภาพจาก สถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐานสหรัฐอเมริกา (JCI) ดวย จนถึง
ปจจุบันกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือของบริษัทฯ ไดผานรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
สหรัฐอเมริกา (JCI) เปนจำนวนรวมถึง 7 โรงพยาบาล จากจำนวนโรงพยาบาลในประเทศ ที่ผานการรับรองทั้งสิ้น 8 
โรงพยาบาล ดังนี้ ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาล
สมิติเวชสุขุมวิท  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 §à 

นอกจากกิจกรรมในดานการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลแลว บริษัทฯ ยังไดตระหนักถึงปญหาทางเศรษฐกิจที่อาจสง
ผลตอการดูแลสนับสนุนดานสาธารณสุขที่มีตอประชาชนทั่วไป บริษัทฯ จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ไดแก “โครงการปลูกถาย
เซลลตนกำเนิดจากเลือดและไขกระดูกในเด็ก” เพื่อชวยเหลือเด็กที่เปนโรคโลหิตจางเบตาธาลัสซีเมียที่ขาดแคลนทุนทรัพยใน
การรักษาโรค “โครงการรณรงคตอตานมะเร็งเตานม” เพื่อรณรงคหารายไดมอบให มูลนิธิถันยรักษ ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนี้ โดยความรวมมือของมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ยังไดดำเนินโครงการมอบทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย พยาบาล
และการสาธารณสุขประจำทุกป การมอบอุปกรณทางการแพทยใหกับโรงพยาบาล มูลนิธิ เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล 
และสถานีอนามัย ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี จำนวน 54 สถาบัน ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
จำนวนรวม 15 โรงพยาบาล รวมถึงโครงการชวยเหลือเด็กกำพรา ณ สถานสงเคราะหบานเด็กออนพญาไทและเด็กออนในสลัมฯ 
เปนประจำทุกเดือน ซึ่งเปนการแสดงความหวงใยตอคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยที่ยังขาดโอกาสทางการรักษาพยาบาล
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ในการกาวเขาสูปที่ 38 ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา การนำพาองคกรแหงนี้ใหเติบโตไปขางหนาอยาง
มั่นคงนั้น ยังมีอุปสรรคและความทาทายตางๆ รออยูขางหนาอีกมาก อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพมี
ทรัพยากรบุคคล และบุคลากรทางการแพทยที่เขมแข็งและมีคุณภาพ ตลอดจนความรวมมือระหวางกันในฐานะกลุมผูให
บริการรักษาพยาบาลเอกชนที่มีเครือขายทั่วประเทศ ควบคูไปกับการนำเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยมาใชในองคกร 
นับเปนปจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนใหองคกรแหงนี้สามารถเติบโตกาวผานขวบปที่ 37 แหงการใหบริการไปไดอยางมั่นคง บริษัทฯ 
ตองขอแสดงความขอบคุณเปนอยางยิ่งตอผูใชบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือขายทุกทาน ที่ใหความ
เชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา และทายสุดนี้ตองขอขอบคุณตอทานผูถือหุนทุกทานที่ไดให
ความไววางใจตอนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทดวยดีตลอดมา

(ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�à¡ÕÂÃμÔ¤Ø³ ¹ÒÂá¾·Â�ÍÃØ³ à¼‹ÒÊÇÑÊ´Ôì)
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

(¹ÒÂá¾·Â�»ÃÒàÊÃÔ° »ÃÒÊÒ··Í§âÍÊ¶)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃãËÞ‹

Very Good CG Scoring
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
คร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2551 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมีศาสตราจารยนายแพทยสันตศิริ ศรมณี 
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายศรีภพ สารสาส และ ดร.สมชัย สัจจพงษ เปนกรรมการตรวจสอบ
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุงเนน
ใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงขององคกร การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมี
การประเมินความเส่ียงของฝายงานตางๆ ของบริษัทฯ โดยจางบริษัทผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรม-
การกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหทำหนาท่ีเปนหนวยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดใหหนวยตรวจสอบเขา
ตรวจสอบงานตามความสำคัญของความเส่ียงท่ีประเมินไว พิจารณาการปฏิรูปตามขอกำหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีเปนสาระ
สำคัญ ดูแลไมใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชนและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
 

ในรอบป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ รวม 9 คร้ัง เพื่อประเมิน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป สอบทานระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับเร่ือง
กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและการอนุมัติจางแพทย ระบบการจายคาตอบแทนของแพทย การปฏิบัติงานขององคกรแพทย 
การปฏิบัติงานขององคกรพยาบาล พิจารณาเร่ืองการตรวจสอบระบบจัดซ้ือจัดจาง และระบบการจัดการ Outsource ตลอดจน
พิจารณาใหความเห็นตองบการเงินประจำปและงบการเงินรายไตรมาส

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงินรวมกับผูบริหารดานการบัญชีและการเงินและผูสอบบัญชีภาย
นอกของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีไดใหความเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทำอยางถูกตองตามที่ควร และเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป และการเปดเผยขอมูลทางการเงินเปนไปอยางเพียงพอ ซึ่งรวมถึงดูแลดานรายการระหวางกัน 
ใหมีความโปรงใสและเปนธรรม   

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเสนอช่ือผูสอบบัญชี ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการเสนอช่ือตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อลงมติแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี ประจำป 2553 ตอไปดวย

(ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¹ÒÂá¾·Â�ÊÑ¹μ�ÈÔÃÔ ÈÃÁ³Õ)
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
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¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»¢Í§ºÃÔÉÑ·

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท
Web site
ทุนจดทะเบียน

¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§Í×è¹æ 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

ผูแทนผูถือหุนกู 

ผูสอบบัญชี

Health Care Business  

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท 1719, 02-310-3000 
โทรสาร 02-310-3252, 02-310-3327 

บมจ. 0107537000025

www.bangkokhospital.com 

มูลคา 1,312.26 ลานบาท โดยเปนทุนท่ีออกและเรียกชำระแลว 
จำนวน 1,214.50 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,214.50 ลานหุน 
มูลคา ท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-229-2800, 02-654-5599    
โทรสาร 02-359-1259

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 ช้ัน 11 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท  02-470-1952, 02-470-3687 โทรสาร 02-470-3684 

บริษัท สำนักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-661-9190, 02-264-0777
โทรสาร 02-661-9192, 02-264-0789-90 
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»ÃÐÇÑμÔ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ºÃÔÉÑ· ¡ÃØ§à·¾ ǾÊÔµàÇª¡ÒÃ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

1. ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�à¡ÕÂÃμÔ¤Ø³¹ÒÂá¾·Â�ÍÃØ³ à¼‹ÒÊÇÑÊ Ốì
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·/¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ ÍÒÂØ 72 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Directors Accreditation Program รุนท่ี 45, Thai Institute of

Directors Association 
• Facharzt fur Chirugic แพทยสภารัฐฮัมบูรก เยอรมันนี
• ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• ประธานฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
• คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• ประธานกลุมสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางแหงประเทศไทย
• ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

• รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล
• คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป
• รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ 
• กรรมการบริษัท เจาพระยาเวชกิจ จำกัด
• กรรมการบริษัท

โรงพยาบาลเจาพระยา จำกัด (มหาชน)
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2541
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 381,781 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

2. ¹ÒÂá¾·Â�»ÃÒàÊÃÔ° »ÃÒÊÒ··Í§âÍÊ¶
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃãËÞ‹ ÍÒÂØ 76 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Directors Accreditation Program รุนท่ี 45, Thai Institute of

Directors Association
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 1
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• สมาชิกวุฒิสภา 
• อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช

μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• ประธานคณะผูบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2537 
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 154,571,084 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

3. ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¹ÒÂá¾·Â�àÊ¹Í ÍÔ¹·ÃÊØ¢ÈÃÕ
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ/»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒμÍºá·¹ ÍÒÂØ 89 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Directors Accreditation Program รุนท่ี 45, Thai Institute of

Directors Association 
• Certificate In Pediatric Surgery 
• แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ด. (กิตติมศักด์ิ)

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช
• เลขานุการ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
• ผูอำนวยการโรงเรียนกายภาพบำบัด
• นายกสมาคมแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป 
• ประธานชมรมกุมารศัลยแพทย

μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• ไมมี
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2537 
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 4,830,631 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี
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4. ¹ÒÂá¾·Â�¾§É�ÈÑ¡´Ôì ÇÔ·ÂÒ¡Ã
¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ·Õè»ÃÖ¡ÉÒºÃÔÉÑ· ÍÒÂØ 76 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• 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
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการกองสถานพยาบาล คุรุสภา
• คณะกรรมการท่ีปรึกษา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดานการแพทยและสังคม
• นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  
• กรรมการแพทยสมาคม
μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• รองประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 
• รองประธานกรรมการ Angkor Pisith Co., Ltd.
• กรรมการ Rattanak Medical Services Co., Ltd.

• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
• ประธานกรรมการ 

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ 

Seam Reap Land Investment Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด.
• ประธานกรรมการ

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอก แฮลทแคร จำกัด
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2537
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 64,197,327 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

5. ¹ÒÂÇÑÅÅÀ Í¸Ô¤Á»ÃÐÀÒ
¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ·Õè»ÃÖ¡ÉÒºÃÔÉÑ· ÍÒÂØ 66 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 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 รุนท่ี 20, Thai Institute of

Directors Association 
• Senior Executive Program, Sasin Graduate Institute of

Business Administration   
• ปริญญาโทบัญชี Roosevelt University, USA.
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• กรรมการผูอำนวยการใหญ/ ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการ Thai Wah Resorts Development Co., Ltd.

(Laguna Resort & Hotels PCL.)
• ผูอำนวยการฝายการเงิน Holiday Inn Crowne Plaza
• ผูชวยผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี Hostmark Hospitality Group, USA
μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• รองประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
• กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด

• กรรมการบริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จำกัด
• กรรมการ Angkor Pisith Co., Ltd.
• กรรมการ B.D.M.S. International Medical

Services Co., Ltd.
• กรรมการ S.R. Property Investment Co., Ltd.
• กรรมการ Seam Reap Land Investment Co., Ltd.
• กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
• กรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd.
• กรรมการ Rattanak Medical Services Co., Ltd.
• กรรมการบริษัท เนช่ันแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
• กรรมการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส

(ประเทศไทย) จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 
• กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด
• กรรมการบริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
• กรรมการบริษัทโซเด็กซโฮ เฮลทแคร ซัพพอรท เซอรวิส

(ประเทศไทย) จำกัด
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2542
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 17,521,019 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี
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6. ¹ÒÂá¾·Â�¨ØÅà´ª ÂÈÊØ¹·ÃÒ¡ØÅ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÍÒÂØ 77 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Directors Accreditation Program รุนท่ี 45, Thai Institute of

Directors Association
• Diplomate of American Board of Surgery 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• หัวหนาฝายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแหงชาติ
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ 
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ
μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 
• กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด
• กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2537
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 27,565,795 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

7. ¹ÒÂá¾·Â�¨ÔâÃ¨¹� ÊØªÒâμ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÍÒÂØ 74 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Directors Accreditation Program รุนท่ี 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

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• ผูอำนวยการ โรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร (รังสีเทคนิค)
• อาจารยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
• ท่ีปรึกษาดานรังสีวิทยา สถานพยาบาลคุรุสภา
μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
• กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
• กรรมการบริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จำกัด
• กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด
   à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2537 
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 39,273,009 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

8. ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¹ÒÂá¾·Â�ÊÑ¹μ�ÈÔÃÔ ÈÃÁ³Õ
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº/¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒμÍºá·¹/¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ ÍÒÂØ 75 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Directors Accreditation Program รุนท่ี 43, Thai Institute of

Directors Association 
• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• รองอธิการบดี ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO

μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
• รองประธานกรรมการ บริษัท จุรีเวช จำกัด

(โรงพยาบาลจุรีเวช รอยเอ็ด)

à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2537 
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 1,715,127 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

• Fellowship in Research and Experimental 
Surgery (PhD Program), University of 
Minnesota Graduate School of Medicine
(Dr. Aldo Castaneda Advisor) 

• Fellowship in Cardiac Pathology 
(Dr. Jesse Edwards Advisor), University 
of Minnesota, St. Paul, Minnesota, USA

9. ¹ÒÂá¾·Â�¡ÔμÔ¾Ñ¹¸� ÇÔÊØ·¸ÒÃÁ³�
¡ÃÃÁ¡ÒÃ/»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂá¾·Â�/¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅËÑÇã¨¡ÃØ§à·¾ ÍÒÂØ 71 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Directors Accreditation Program รุนท่ี 54, Thai Institute of

Directors Association 
• Diplomate American Board of Surgery
• Diplomate American Board of Thoracic Surgery
• Ph.D. (Surgery) University of Minnesota, Graduate School,

Minneapolis, Minnesota, USA
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μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• หัวหนาสถาบันหัวใจสมิติเวช สุขุมวิท
• ท่ีปรึกษาสมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทย
• กรรมการ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
• กรรมการบริษัท ฮารทแคร จำกัด
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2544
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 4,621,303 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

11. ¹ÒÂá¾·Â�ªÒμÃÕ ´Ç§à¹μÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ/»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÈÙ¹Â�¡ÒÃá¾·Â�âÃ§¾ÂÒºÒÅ¡ÃØ§à·¾ ÍÒÂØ 65 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Directors Accreditation Program รุนท่ี 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     
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• ผูอำนวยการดานปฎิบัติการทางการแพทย กลุมภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• Clinical Assistant Professor of Pediatrics, 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
μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• รองประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
• กรรมการบริษัท เนช่ันแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด
• กรรมการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส 

(ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการบริษัท 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.
• กรรมการบริษัท Rattanak Medical Services Co., Ltd.
• กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด 
• กรรมการบริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 
• กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด   
• กรรมการบริษัท ซูพีเรีย ไบโอเทค โฮลดิ้ง จำกัด
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2549
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 150,000 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

• Fellowship in Cardiology/ Pediatric Cardiology
(Dr. James Mohler Advisor) University of Minnesota, USA

• Residency Training (General and Thoracic Surgery), University of
Minnesota, School of Medicine, USA

• Internship (Surgery), University of Kentucky Medical Center, USA
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• ศัลยแพทยทรวงอก University of Minnesota Hospital, USA
• รองศาสตราจารย Department of Surgery, Uthsesa, USA 
• ศัลยแพทยทรวงอก Minneapolis Heart Institute-

Abbott Northwestern Hospital, Minnesota, USA
• หัวหนาศัลยแพทยหัวใจ John Nasseff Heart Hospital, USA 
• ผูอำนวยการ ศูนยหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
• หัวหนาศัลยแพทยหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
• นายกสมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทย

11. ¹ÒÂ¸ÇÑªÇ§¤� ¸Ð¹ÐÊØÁÔμ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÍÒÂØ 62 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Directors Certification Program รุนท่ี 27, Thai Institute of

Directors Association
• นิติศาสตรบัณฑิต 
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• กรรมการผูจัดการบริษัท Air Lanka Catering จำกัด
μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการรองผูอำนวยการใหญฝายการเงิน บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด 
• กรรมการและผูอำนวยการใหญ บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 

• กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้น
การบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด

• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2542
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 17,521,019 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี
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12. ¹ÒÂ»ÃÐ´ÔÉ°� ·Õ¦¡ØÅ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÍÒÂØ 51 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• Director Certification Program รุนท่ี 29 

จัดโดย Thai Institute of Directors Association
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการ/รองผูอำนวยการใหญฝายบริหาร

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน)
• กรรมการ บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้น

การบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2551 
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• 3,200,000 หุน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

13. ´Ã. ÊÁªÑÂ ÊÑ¨¨¾§É�
¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº/¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ ÍÒÂØ 48 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2533/ OHIO STATE UNIVERSITY 

(ไดรับทุนรัฐบาลศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก)
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2528/ OHIO STATE UNIVERSITY
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) พ.ศ. 2527 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง
• ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกลุมงานบริหารความเส่ียงดานการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกองนโยบายและวางแผนงานการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง

• ผูอำนวยการกองนโยบายและวางแผนฟนฟูเศรษฐกิจ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง
à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2551
¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• ไมมี
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลีฟว่ิงแลนด แคปปตอล

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เกียรติธนาขนสง

à¢ŒÒÃÑºμÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃàÁ×èÍ
• พ.ศ. 2551

¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ··Õè¶×Í*
• ไมมี

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ
• ไมมี

14. ¹ÒÂÈÃÕÀ¾ ÊÒÃÊÒÊ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº/¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒμÍºá·¹/¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ ÍÒÂØ 51 »‚
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program - ACP รุนที่ 1/2547
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนท่ี 22/2545
• วุฒิบัตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
• กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
• กรรมการผูจัดการ บมจ. เงินทุนภัทรธนกิจ
• ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม

μÓáË¹‹§§Ò¹Í×è¹
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
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โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปดดำเนินการ)

โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปดดำเนินการ)

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศกัมพูชา 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศกัมพูชา

โรงพยาบาลเอกชน 
ประเทศกัมพูชา 

(ยังไมเปดดำเนินการ)

โรงพยาบาลเอกชน
ประเทศกัมพูชา

(ยังไมเปดดำเนินการ)

Land Holding Company

Land Holding Company

Land Holding Company

100.00

100.00

100.00

100.00

99.76

99.67

99.63

98.75

97.21

95.76

91.42

89.16

80.00

79.00

70.00

100.00

100.00

49.00

49.00

49.00

ÃÒÂª×èÍºÃÔÉÑ· ÇÑ¹·Õè
¨´·ÐàºÕÂ¹ Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§ »ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô¨ ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹

(ÃŒÍÂÅÐ)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด 
(เดิมช่ือ บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จำกัด)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ 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) : 
ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท และร.พ. สมิติเวช ศรีนครินทร

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (BNH)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด

Angkor Pisith Co., Ltd.   

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

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

S.R.Property Investment Co., Ltd.  

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  

17 ก.ค. 2546

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

20 ธ.ค. 2548

7 ก.ย. 2535

มิ.ย. 2550

27 พ.ย. 2549

20 ธ.ค. 2548

20 ธ.ค. 2548

10 ก.พ. 2549
 

27 พ.ย. 2549

 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

 
ถ.มิตรภาพ ต.เขาใหญ 

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
 

57 หมู 3 ต.บอผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

8 หมู 2 ซอยแสงจันทรเนรมิตร
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

276 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ตราด

25/14 ถ.ทาหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี

2/1 ถ.หงษหยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.สงขลา

301 ถ.สุขุมวิท กม.143
อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

9/1 ถ.คอนแวนต แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

National Road No.6, 
Svay Dangkom Commune, 

Siem Reap, Cambodia.

288 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.เมือง
จ. สมุทรปราการ

No.11, Street 592, 
Sangkat Boeung Kak 2, 
Phnom Penh, Cambodia.

Toeuk Thla Village, 
Russian Federation Blvd.,  
Phnom Penh, Cambodia.

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

517 Road No.6, 
Phum Salakanseng, 

Siem Reap, Cambodia.

517 Road No.6, 
Phum Salakanseng, 

Siem Reap, Cambodia.

No.61 Street  214, 
Sangkat Beong Rang, 

Phnom Penh, Cambodia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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หองปฏิบัติการชีวโมเลกุล

Share service Company

Holding Company

Share service
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Management Company

ประกันสุขภาพ
 

Dormant Company

โรงพยาบาลเอกชน 
ในประเทศ UAE

โรงพยาบาลเอกชน

จำหนายและผลิตยา

บริการขนสงผูปวย 
ทางอากาศ

ประชาสัมพันธ
และสงเสริมการตลาด

โรงพยาบาลเอกชน

Holding Company
ลงทุนในบริษัท

โรงพยาบาลพญาไท 
1, 2และ 3

โรงพยาบาลเอกชน

95.00

74.02
และถือผาน SVH

 และ BNH อีก
รอยละ 25.97

100.00

100.00

100.00

99.94

99.93

30.00

67.52
 (ถือผาน SVH)

49.00

49.00

30.00

38.24

19.43

10.00

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ÃÒÂª×èÍºÃÔÉÑ· ÇÑ¹·Õè
¨´·ÐàºÕÂ¹ Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§ »ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô¨ ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹

(ÃŒÍÂÅÐ)

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส 
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮ็ลธแคร ซิสเต็มส จำกัด

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮ็ลธแคร จำกัด (AIH)

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 

บริษัท รอยัลบางกอก แฮลธแคร จำกัด 

บริษัท กรุงเทพประกัน สุขภาพ จำกัด

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด                   

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

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด  

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิเซส จำกัด

บริษัท คูลแอนดจอย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ***

บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) ***

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ***

7 พ.ย. 2544

25 ก.ค. 2544

17 ก.ค. 2546

18 ส.ค. 2551

11 ก.พ. 2551

2 ม.ค. 2524

20 ธ.ค. 2545

มิ.ย. 2550

9 เม.ย. 2544

26 ส.ค. 2514

29 มิ.ย. 2538

20 พ.ค. 2546

25 ส.ค. 2529

24 ม.ค. 2517 

9 มิ.ย. 2537

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง กรุงเทพฯ

2301/2 อาคารศูนยทันตกรรม
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถ. เพชรบุรีตัดใหม 
หวยขวาง กรุงเทพฯ

2301/2 อาคารศูนยทันตกรรม
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ ฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง กรุงเทพฯ 

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง กรุงเทพฯ 

AI Gaith Tower 14th Floor, 
1401, Abu Dhabi, UAE

8 ซอยแหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล 
อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

124 ถ.ธนบุรี-ปากทอจ.กรุงเทพฯ

1111 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง กรุงเทพฯ

2138 ถ.รามคำแหง
เขตบางกะป กรุงเทพฯ

943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

555/5 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี

หมายเหตุ *** บริษัทไดเขาไปลงทุนถือหุนเทานั้น ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงาน  
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รอยละ 90 ข้ึนไป รอยละ 50-89 นอยกวารอยละ 20รอยละ 20-49

BPK
99.6
BHH
98.8
BSH
100.0
BIO
95.0
BDMS 
International100.0
BHI
99.9
GLS
100.0
Royal BKK
100.0
AIH
100.0

BTH
99.8
BCH
99.7
BPH
97.2
BRH
100.0
NPMS
99.9

NHS
74.0
BPD
79.0

Udon 
Pattana10.0
PYT
19.4

Angkor 
Pisith80.0
BKH
89.2
Royal 
Rattanak70.0

PPMS
100.0
BHN
100.0

COOL & 
JOY30.0
MP
49.0
S.R. 
Property49.0
Seam Reap
49.0
PPFP
49.0
RAM
38.2
Bangkok
Helicopter49.0

BKY
100.0

Royal Abu Dhabi
30.0

BNH
91.42
SVH
95.8

SSH
67.52
Erving
95.0
First Health
99.0

Sodexho
74.0

ª×èÍºÃÔÉÑ·
AIH
Angkor Pisith
BCH
B-Cop
BDMS Inter
BHH
BHI
BHN
BIO
BKH
BKY
BNH
BPD
BPH
BPK
BRH
BSH
BTH
Cool & Joy
First Health

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริษัท เอเชียอินเตอรเนชั่นเนล เฮลทแคร จำกัด 
Angkor Pisith Co., Ltd.
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด 
BDMS International Medical Services Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 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 โรงพยาบาบกรงุเทพระยอง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด  

ª×èÍºÃÔÉÑ·
GLS
Irving
MP
NHS
NPMS
PPFP
PPMS
PYT
RAM
Royal Abu Dhabi
Royal BKK
Royal Rattanak
S.R. Property 
Seam Reap 
Investment
Sodexho

SSH
SVH
Udon Pattana

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

35

36
37
38

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 
บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด   
บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Public Co.,Ltd
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  
Royal Bangkok Hospital L.L.C, Abu Dhabi 
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 อดุรพัฒนา (1994) จำกัด  
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2552

30,359
15,612
14,747

21,597
21,974
1,725

1,214.5
12.1
1.4
0.71/

1.9
3.8

42.3
 22.9

 
22.9
 7.8

5.9
13.0

1.5
26.2
7.0

29.8

0.8
0.7
2.1
7.8

2551

27,931
14,943
12,988

21,188
21,652
1,662

1,214.5
10.7
1.4
0.6

 15.0
 33.6

 43.1
 23.1

 22.9
 7.6

 6.1
 14.1

0.8
24.9
6.6

28.0

 0.9
 0.8
 2.0
 7.7

2550

 26,232
 14,522
 11,710

18,423
 18,879
 1,244

1,214.1
9.6
1.0
0.5

 18.3
(5.9)

 44.7
 23.4

 22.9
 6.6

 4.9
 11.5

 0.6
 23.7
 7.4

 29.5

 1.0
 0.9
 2.4
 6.4

งบดุล (หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
งบกำไรขาดทุน (หนวย : ลานบาท)
รายไดคาบริการคนไข
รายไดรวม
กำไรสุทธิ
ขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ
จำนวนหุนสามัญท่ีออกและชำระเตม็มูลคา (ลานหุน)
มูลคาตามบัญชีขั้นพื้นฐาน (บาท)
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 
อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราการเติบโต (รอยละ)
อัตราการเติบโตของรายไดคาบริการคนไข
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ 
ความสามารถในการทำกำไร (รอยละ)
อัตรากำไรขั้นตน 
อัตรากำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน 
ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (EBITDA Margin) 
EBITDA Margin ไมรวมรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)2/
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทน (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย
การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
ภาระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ (เทา)
อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินกูยืมสุทธิตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินกูยืมสุทธิตอ EBITDA
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

1/ เปนอัตราที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 และนำเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน 
   ประจำป 2553 ในวันที่ 1 เมษายน 2553   
2/ Non-Recurring Items ประกอบดวยกำไรจากการจายชำระหนี้กอนกำหนดของบริษัทบีเอ็นเอชซึ่งเปนบริษัทยอย และกำไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพของบริษัท
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1. ความเปนมา
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียน

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท 
โดยเริ่มเปดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2515 และนำหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534 จดทะเบียนแปร
สภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจำกัด ในป  2537 จนถึงปจจุบัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,312.26 ลานบาท โดย
เปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว จำนวน 1,214.50 ลานบาท 

พัฒนาการของบริษัทที่สำคัญในชวง 5 ปที่ผานมา
ป 2548
- บริษัทไดลงทุนซื้อหุนในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร 

จำกัด เพิ่มเติมจากผูถือหุนเดิม ทำใหบริษัทมีอัตราสวนการ
ถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 48.5 เปนรอยละ 
61.5 ในเดือนเมษายน 2548 และปจจุบันบริษัทมีอัตราการ
ถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว เทากับรอยละ 91.42

- บริษัทมีพิธีเปดโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพอยางเปนทางการ 
เม่ือวันศุกรท่ี 26 สิงหาคม 2548 โดยสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปนองคประธานใน
พิธีเปด   

- บริษัทไดเปดใหบริการ “โรงพยาบาลวัฒโนสถ” เพ่ือใหบริการ
บำบัดรักษาผูปวยโรคมะเร็งอยางไมเปนทางการขึ้นในปลาย
ป 2548

ป 2549
- บริษัทไดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท โรง-

พยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ระยอง จำกัด บริษัท วัฒนเวช จำกัด (รพ.กรุงเทพจันทบุรี) 
และบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ทำใหบริษัทมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว เพ่ิมข้ึนเปน อัตรารอยละ 
97.1 รอยละ 100.0 รอยละ 99.5 และรอยละ 99.6 ของทุน
ชำระแลวในบริษัทดังกลาวตามลำดับ ในป 2549

- บริษัทไดเขาไปลงทุนซื้อหุน รอยละ 79.7 ในบริษัท โรงพยา-
บาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนขนาด 
300 เตียง ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และปจจุบัน
บริษัทไดเพ่ิมสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนอัตรา
รอยละ 89.2

- ในเดือนกันยายน 2549 บริษัทไดซื้อบริษัทยอยแหงใหม ชื่อ 
“บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮ็ลธแคร จำกัด” เพ่ือวัตถุ
ประสงคในการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตางประเทศ 
โดยมีอัตราสวนการถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทยอยดังกลาว
ไดเขาไปรวมทุนกับนักลงทุนทองถิ่นในประเทศสหรัฐอาหรับ
อิมีเรทส จัดต้ัง Royal Bangkok Hospital L.L.C, Abu Dhabi 
โดยถือหุนรอยละ 30 เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชน ที่เมือง
อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับอิมีเรทส



ป 2550  
- บริษัทไดลงทุนจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมในนาม บริษัท โกลบอล 

เมดิคัล เน็ทเวอรค จำกัด เพ่ือเปดใหบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีอัตราสวนการ
ถือหุนรอยละ 100 ปจจุบันบริษัทดังกลาวไดจดทะเบียนเปล่ียน
ชื่อเปน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด 

- โรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนช่ันแนล (Royal Angkor 
International Hospital) ซ่ึงเปนโรงพยาบาลขนาด 21 เตียง 
ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา อยูภายใตการดำเนินงาน
ของ Angkor Pisith Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุน
รอยละ 80 ไดเร่ิมเปดใหบริการ เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2550 
และมีพิธีเปดอยางเปนทางการ ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2550

- โรงพยาบาลรอยัลรัตนะ (Royal Rattanak Hospital) ซ่ึงเปน
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
อยูภายใตการดำเนินงานของ Rattanak Medical Services 
Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 70 ไดเริ่ม
เปดใหบริการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550

- บริษัทไดเขาไปลงทุนซ้ือหุนบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด 
(มหาชน) “RAM” เพิ่มจากเดิมรอยละ 19 เปนรอยละ 26.2 
และไดเขาทำคำเสนอซื้อหุนที่เหลือทั้งหมดของ RAM ใน
ระหวางวันท่ี 4 มกราคม 2551 จนถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2551 
ในราคาหุนละ 480 บาท ทั้งนี ้ หลังจากเสร็จสิ้นการทำ
คำเสนอซ้ือ บริษัทถือหุนใน RAM ในอัตรารอยละ 38.2

ป 2551
- บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม ในนาม บริษัท กรีนไลน 

ซินเนอรจี้ จำกัด เพื่อเปนศูนยรวมการดำเนินงานทางดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และสามารถประหยัดคาใชจายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยบริษัทไดถือหุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอย
ละ 100

- บริษัทไดซ้ือเคร่ือง 256-slice multi-detector CT scan เปน
เครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูงในการตรวจวินิจฉัย
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

ป 2552
- บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด 

ในอัตราสวนรอยละ 100 เพื่อดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน 
ที่อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

- บริษัทฯ ไดนำระบบเทคโนโลยี Tele Interpreter เพื่อชวย
การส่ือสารระหวางแพทยและผูปวยชาวตางชาติ โดยการนำ
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ระบบ วิดีโอโฟน มารองรับการใหบริการลามไดถึง 26 ภาษา
มีแอพลิเคชั่น 3 ภาษาหลัก คือ ญี่ปุน อาหรับ และอังกฤษ 
โดยมีลามคอยใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงบนเทคโนโลยี Unified
Communication และติดตั้งโปรแกรมสำหรับสื่อสารไวที่
เคร่ืองคอมพิวเตอรท้ังของลามและแพทย เพ่ือใหเกิดการแลก
เปล่ียนและติดตอส่ือสารขอมูลระหวางกัน และในกรณีท่ีลาม
ไมอยูที่โรงพยาบาล สามารถใชระบบ Wire-less IP Phone
เพื่อใหบริการไดทุกเวลา

- สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดซ้ือเคร่ืองมือ
ชวยศัลยแพทยในการผาตัดไดแมนยำย่ิงข้ึน มาใชในการผาตัด
โรคกระดูกสันหลังและโรคสมองคือ
• Intraoperative CT scanner หรื่อท่ีเรียกันวา O-arm ซึ่ง

เปนเครื่องถายภาพกระดูกสันหลังและบริเวณขางเคียงโดย
ใช Computerized Tomography ผานทางรงัสี X-Ray 
ภาพท่ีไดจะเปนภาพท่ีชัดเจน และแสดงตำแหนงของกระดูก
สันหลังในขณะท่ีทำการผาตัด เทคโนโลยีใหมน้ีชวยใหแพทย
สามารถทำการผาตัดแผลขนาดเล็ก หรือในการวางเคร่ืองตรึง
กระดูกสันหลังไดดวยความแมนยำอยางสูงสุด

• Surgical Navigator (“Stealth 7”) คือเครื่องที่ใชในการ
ผาตัดกระดูกสันหลังและสมอง โดยเปนนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
ซ่ึงชวยใหศัลยแพทยสามารถกำหนดตำแหนงเน้ืองอกในสมอง 
หรือจุดตางๆ ในกระดูกสันหลังไดโดยมีความแมนยำมากถึง
ระดับเศษสวนของมิลลิเมตร

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
- ปจจุบันบริษัทเปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพท้ังระดับประเทศ (HA : Hospital Accreditation) 
และโรงพยาบาลระดับสากล (JCI Accreditation) ตาม

มาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา ท้ังส้ินเปนจำนวนถึง 
7 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจ
กรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็ง
กรุงเทพ) โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดรับรางวัล “โลพระอาทิตยทองคำ
ประจำป 2552” จากสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ ในฐานะองคกรท่ีมีการนำซอฟแวรไทยมาใชไดอยาง
เปนเลิศ กอใหเกิดประโยชนกับองคกรในดานการพัฒนา
นวัตกรรม การลงทุน การเพ่ิมคุณภาพชีวิตการทำงาน และชวย
รักษาสิ่งแวดลอม

- Asian Corporate Social Responsibility Award 2008 
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Concern for Health ในงาน 
Asian Forum on Corporate Social Responsibility 
(AFCSR) จัดข้ึน โดย Asian Institute of Management and 
Intel ณ. ประเทศสิงคโปร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 จาก 
โครงการ BMC Sky ICU

- EURAMI Accreditation : The EURAMI (European Aero-
Medial Institute) International Accreditation & Standardi-
zation สถาบันรับรองมาตรฐานการเคล่ือนยายผูปวยทางอากาศ
ท่ีปนท่ียอมรับใน ยุโรป และอเมริกา ใหการรับรองหนวยเคล่ือน
ยายผูปวยทางอากาศ ประเภท Fixed and Rotary Wing 
ของโรงพยาบาลกรุงเทพ วามีมาตรฐานทางดานโครงสรางและ
ความปลอดภัย ตลอดจน กระบวนการและผลลัพธการดำเนิน
การตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูง เมื่อเดือนตุลาคม 2551 



- การรับรองมาตรฐานการดูแลรักษาเฉพาะโรค หรือ Disease 
or Condition-Specifific Care Certification จากสถาบันรับ
รองคุณภาพและมาตรฐาน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Joint 
Commission International (JCI) ในเดือนตุลาคม 2551 
ซึ่งใหการรับการรับรองการใหบริการผูปวยเฉพาะโรคดวย
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล พรอมกันถึง 4 โรค คือ 
1. โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Primary Stroke Center)
2. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Acute Coronary Syndrome)
3. ภาวะหัวใจลมเหลว (Heart Failure)
4. การรักษามะเร็งเตานมโดยการผาตัดสงวนเตา (Breast

Cancer Conserving Therapy) 

- รางวัล Global Leadership Team Award 2008 จัดข้ึนโดย 
Health Leaders Media ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนครั้ง
แรกที่มีการมอบรางวัลใหกับโรงพยาบาลที่อยูนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

- รางวัล “The Best Deal” จากงาน “The Assets Country 
Awards 2008” โดยนิตยสาร The Assets จากการท่ีบริษัท
ไดทำการออกหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และทำการ
ปรับโครงสรางทางการเงินของกลุมบริษัทจำนวน 8,400 
ลานบาท

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

2. กิจกรรมเพ่ือสังคม
- โครงการรณรงคตอตานมะเร็งเตานม “Beat Brest Cancer” : 

โรงพยาบาลวัฒโนสถ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของมะเร็งเตานม 
เปนสาเหตุสำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหผูหญิงไทยเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น
ทุกๆ ป จึงจัดกิจกรรมเดินแฟช่ันโชวเปดตัวเส้ือ “Beat Brest 
Cancer” พรอมจัดจำหนายเส้ือ หารายไดมอบให มูลนิธิถันย-
รักษ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เพ่ือชวยสงเสริมการพัฒนา คนควา และวิจัยการปองกันและ
รักษาโรคมะเร็งเตานมในผูหญิง 
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- โครงการชวยเหลือสังคม “ปลูกถายเซลลตนกำเนิดจากเลือด
และไขกระดูกในเด็ก” : โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาล
รักษาโรคมะเร็ง กรุงเทพ) โดยศูนยปลูกถายเซลลตนกำเนิดจาก
เลือดและไขกระดูก เปดตัวโครงการปลูกถายเซลลตนกำเนิด
จากเลือดและไขกระดูกในเด็ก จำนวน 9 ราย เพื่อชวยเหลือ
เด็กที่ปวยดวยโรคโลหิตจางเบตาธาลัสซีเมียและขาดแคลน
ทุนทรัพย ใหมีโอกาสหายขาดได ดวยการรักษาผานการปลูก
ถายไขกระดูกหรือเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือด 

- โครงการ “รวมพลคนกรุงสุขภาพดี” โรงพยาบาลกรุงเทพ รวม
กับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา
แหงประเทศไทย และสมาคมกีฬาเวชศาสตรแหงประเทศไทย 
ไดเล็งเห็นประโยชนของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  จึงไดจัดทำโครงการ “รักษ
สุขภาพ” ข้ึนท่ีสวนลุมพินี ต้ังแต ป พ.ศ. 2548 ปจจุบัน ครบ
รอบ 12 ป โรงพยาบาลจึงจัดกิจกรรม “รวมพลคนกรุงสุขภาพ
ดี ครบรอบ 12 ป” ในวันเสารที่ 17 ตุลาคม 2552 ที่อาคาร
พลเมืองอาวุโส สวนลุมพินี ในงานมีมหกรรมตรวจสุขภาพ
ครั้งใหญ ระดมการตรวจสุขภาพในดานตางๆ มากมาย มาเปด
ใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย และโครงการน้ียังคงเปดใหบริการ
ดานสุขภาพแกผูมาออกกำลังกายที่สวนลุมพิน ี ทุกวันเสาร 
และอาทิตย รวมถึงบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ทุกวันจันทร-
ศุกร โดยไมเสียคาใชจาย



- โครงการชวยเหลือสังคมกับมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภของ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร

- โครงการมอบทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย พยาบาลและ
การสาธารณสุข ในปพ.ศ. 2552 ไดมอบทุนจำนวน 9 ทุน รวม
ทั้งสิ้น 981,100 บาท เพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย พยาบาลและดานสาธารณสุขของประเทศในเชิง
วิชาการใหเปนไปอยางตอเน่ือง ตลอดจนเปนการแบงเบาภาระ
การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง โดยโครงงาน
ท่ีเสร็จแลวไดรับการเผยแพรและตีพิมพในส่ือวารสารทางการ
แพทยในประเทศ และบางผลงานไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

- กิจกรรมออกหนวยทำบุญดวยการถวายยา อุปกรณปฐมพยา-

บาลเบื้องตนแด พระภิกษุ สามเณร แมชี อุบาสก อุบาสิกา 
ณ สถานพยาบาลวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

- โครงการชวยเหลือเด็กกำพรา ณ สถานสงเคราะหบานเด็ก
ออนพญาไทและเด็กออนในสลัมฯ ณ บานสมวัย (ชุมชน
คลองเตย) โดยเล้ียงอาหารกลางวันและมอบเคร่ืองเวชภัณฑ 
ยาสามัญประจำบาน และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเปน

3. การดำเนินงาน
1. การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใตชื่อ “โรง-

พยาบาลกรุงเทพ” “โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ” “โรงพยาบาล
วัฒโนสถ” (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็ง กรุงเทพ)  

2. ธุรกิจลงทุน บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการรักษาพยาบาลผาน
บริษัทในเครือตางๆ ดังนี้
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เขตกรุงเทพและสมุทรปราการ

เขตภาคตะวันออก ใหบริการ
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรีและตราด

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) : รพ.สมิติเวชสุขุมวิท

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) : รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด : รพ. บีเอ็นเอช

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
(ไมไดมีสวนรวมในการบริหาร)

บริษทั ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) :    
ร.พ.พญาไท 1, ร.พ.พญาไท 2 และร.พ.พญาไท 3 
(ไมไดมีสวนรวมในการบริหาร)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด : รพ.กรุงเทพ จันทบุรี

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด จำกัด 

บริษัท สมิติเวชศรีราชา จำกัด  : รพ.สมิติเวช ศรีราชา
(ถือหุนโดย บมจ. สมิติเวช ซึ่งเปนบริษัทยอย) 
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พื้นที่การใหบริการ ดำเนินการโดย จำนวนเตียง อัตราการถือหุน
รอยละ
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เขตภาคอีสาน ใหบริการในเขต 
จังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี

เขตภาคใต ใหบริการในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี   
ภูเก็ต และสงขลา  
 

ประเทศกัมพูชา
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พื้นที่การใหบริการ ดำเนินการโดย จำนวนเตียง อัตราการถือหุน
รอยละ

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด
 
บริษัท อุดรพัฒนา จำกัด : รพ.เอกอุดร
(ไมไดมีสวนรวมในการบริหาร)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เขาใหญ จำกัด
(ยังไมเปดดำเนินการ)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน จำกัด (ยังไมเปดดำเนินการ)

Angkor Pisith Co., Ltd.: 
Royal Angkor International  Hospital  

Rattanak Medical Services Co., Ltd. .: 
Royal Rattanak Hospital 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. (ยังไมเปดดำเนินการ) 
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บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด   

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส  (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

S.R.Property Investment Co., Ltd. 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮ็ลธแคร จำกัด (AIH)

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด (GLS)
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ประเภทธุรกิจ ดำเนินการโดย อัตราการถือหุน
รอยละ

ผลิตและจำหนายยา  

Share Services  

หองปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล (Bio Molecullar Lab) 

บริการขนสงผูปวยทางอากาศ (Medcial Evacuation)

บริการใหเชาอสังหาริมทรัพย (ท่ีดิน) 
เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา 

ลงทุนในตางประเทศ (Holding Company)

บริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุม
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4. โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย  
 โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย เปรียบเทียบระหวางป 2550-2552 ประกอบดวย 
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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.

รวม

บจก. เนชั่นแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส

บจก. ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 
(ประเทศไทย)

รวม

คารักษา พยาบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดอื่นๆ 

รวมรายไดจากการดำเนินงานทั้งหมด

ประเภทของรายได ดำเนินการโดย สัดสวนการถือหุน (%) 2552
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รายได %

หนวย : ลานบาท
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บริษัทมีโครงการท่ีอยูระหวางการดำเนินกอสราง 2 โครงการ คือ

1. โครงการโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง ท่ีอำเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนโครงการท่ีอยูภายใตการดำเนิน
ของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน จำกัด ปจจุบันอยูในระหวางดำเนินการกอสราง คาดวาจะสามารถเปดดำเนินการไดประมาณ
ป 2554

2. โครงการโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง ท่ีถนนมิตรภาพ ตำบลเขาใหญ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนโครงการ
ท่ีอยูภายใตการดำเนินของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เขาใหญ จำกัด เปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุน100% โดยปจจุบันบริษัทยอยดังกลาว
ไดลงทุนจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือเตรียมการกอสรางโรงพยาบาล
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ผลงานดานงานวิจัยและพัฒนา
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพและโรงพยา-

บาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพ) 
ในฐานะผูใหบริการทางการแพทย ตระหนักถึงความสำคัญใน
คุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยสูงสุดของผูปวย
เปนอยางย่ิง จึงมุงสงเสริมการทำงานดานงานวิชาการและงาน
วิจัยเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทางการแพทยในแขนงตางๆ ได
พัฒนาองคความรูทางการแพทยและพยาบาลอยางเปนรูปธรรม
และตอเน่ือง โดยดำเนินงานผานทาง “คณะกรรมการพิจารณา
การวิจัยและจริยธรรม” (IRB & ETHICS COMMITTEE) ตลอด
ป 2552 คณะกรรมการดังกลาวไดประชุมพิจารณาอนุมัติงานวิจัย 
ท้ังส้ิน 16 โครงการซ่ึงมีท้ังโครงการการวิจัยทางคลินิกและทาง
ดานงานพัฒนาคุณภาพ ไดแก

โครงการวิจัยทางคลินิก
1. โครงการ “ทะเบียนผูปวยโรคหัวใจท่ีเขารวมโปรแกรมฟนฟู

หัวใจ (CARES - THAI Registry)” โดย แพทยหญิงสุภัค 
กาญจนาภรณ แผนกเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ โรง-
พยาบาลหัวใจกรุงเทพรวมกับสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประ-
เทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

2. โครงการ “จดทะเบียนการรักษาดวยการฟอกโลหิตดวยเคร่ือง
ลางไตเทียมในประเทศไทย Thai HEmOdialysis RegistrY 
(THEORY)” โดย นายแพทยมาโนช เตชะโชควิวัฒน ศูนย
โรคไต โรงพยาบาลกรุงเทพ

3. โครงการ “การประยุกตใชเครื่อง  PET CT scan ในการ
วินิจฉัยการแพรกระจายของมะเร็งลำไสใหญและลำไสตรงท่ี
ตอมน้ำเหลือง กอนรับการผาตัด (Preoperative of lymph 

node metastasis of colorectal cancer by FDG PET/
CT scan )” โดย นายแพทยอรรถวุฒิ เชื้อทอง แผนกศัลย
กรรมมะเร็งวิทยา และพันเอกนายแพทยสามารถ ราชดารา 
แผนกรังสีวิทยา (เวชศาสตรนิวเคลียร) โรงพยาบาลวัฒโนสถ 
นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ประเทศเมียนมารใน
เดือนกุมภาพันธ 2553

4. โครงการ “การศึกษาแนวทางการรักษาผูปวยมะเร็งแพร
กระจายไปสูสมองจากมะเร็งเตานมชนิดท่ีมีเอิรบบีสอง (ErbB2) 
มากผิดปกติ (Breast Cancer with Over-expression of 
erbB2 - study of the treatment paradigm in Meta-
stasis to BRAIN (BRAINSTORM))” โดย รองศาสตรา-
จารยนายแพทยสุรชาติ จักรภีรศิริสุข แผนกผูปวยนอก โรง-
พยาบาลวัฒโนสถ 

5. โครงการ “ผลการติดตามระยะส้ันและระยะยาวในการรักษา
ผูปวยท่ีมีเลือดออกทางเดินอาหารแบบฉับพลันในประเทศไทย 
(Outcome of upper gastrointestinal bleeding (UGIB) 
treatment: Multi-center study in Thailand)” โดย 
นายแพทยพิสิทธิ์ นาประเสริฐ แผนกทางเดินอาหาร โรง-
พยาบาลกรุงเทพ รวมกับ เครือขายวิจัยทางคลินิกสหสถาบัน 
Clinical Research Collaboration Network (CRCN)

 
โครงการวิจัยทางดานงานพัฒนาคุณภาพ
1. โครงการ “Goals and objectives of the International 

Cardiac Surgery Benchmarking (ICSB) pilot project” 
โดย โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

2. โครงการ “การเปรียบเทียบผลการสำรวจทัศนคติและการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลผูปวยอยางปลอดภัยระหวางป 2552
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และ 2553 ของแผนกผูปวยในท่ีไดรับการเดินตรวจเย่ียมและ
สงเสริมขอมูลเกี่ยวกับการดูแลผูปวยอยางปลอดภัย” โดย
องคกรพยาบาล 

3. โครงการ “การประเมินการจัดการความปวดเฉียบพลันใน
ผูปวยหลังผาตัด” โดย หนวยงานวิจัยและพัฒนา ศูนยพัฒนา
คุณภาพ ผลงานนำมาใชปรับปรุงพัฒนาการดูแลความปวดใน
โรงพยาบาลกรุงเทพ

4. โครงการ “Nursing Activities Score analysis in BMC 
Critical care units (NASA)” โดยองคกรพยาบาล

โครงการความรวมมือระหวางโรงพยาบาลกรุงเทพ และมหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
• โครงการความรวมมือดานการวิจัยทางการแพทย

โรงพยาบาลฯ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได
จัดต้ังคณะกรรมการวิจัยรวมฯ ซ่ึงประกอบดวยคณาจารยจาก
ทั้งสองหนวยงานเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย
ที่ดำเนินการอยูในสองหนวยงาน ตลอดจนศึกษาถึงศักยภาพ
ในการทำวิจัยของสองหนวยงาน สรุปความกาวหนาของโครง-
การวิจัยรวมฯ มีดังน้ี 
1. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาอุบัติการณโรครวมในผูปวย

หยุดหายใจขณะหลับจากทางเดินหายใจอุดก้ัน ผูวิจัยหลัก 
โดย นายแพทยสุประพล จันทพันธ และศาสตราจารยนาย
แพทยชัยรัตน นิรันตรัตน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว) รวมกับ ดร.นายแพทยโยธิน ชินวลัญช จากโรง-
พยาบาลกรุงเทพ โครงการวิจัยดังกลาวไดรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ (มศว)

2. โครงการวิจัยเร่ือง PREVALENCE OF CHRONIC KIDNEY 
DISEASE: DATA FROM THE SIX YEARS OF HEALTH 
CHECK UP PROGRAM IN THAI HEALTHY POPU-
LATION ผูวิจัยหลักโดย แพทยหญิง สิริภา ชางศิริกุลชัย 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) รวมกับ นาย
แพทยสุธีธัช สุขุมาลจันทร และนายแพทยอัครพันธ สุรวิลาศ 
จากโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยไดนำเสนอผลการศึกษาใน
การประชุม World Congress of Nephrology เม่ือเดือน
พฤษภาคม 2552 ที่ประเทศอิตาลี กอนที่จะทำการตีพิมพ
ลงในวารสารตางประเทศตอไป 

• โครงการความรวมมือทางฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลวัฒโนสถรวมกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยา-
ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และสถาบันมะเร็งแหงชาติซ่ึงเปน
สถาบันสมทบ ไดจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยมะเร็ง ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ถึง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โรงพยาบาลวัฒโนสถ
และสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

• โครงการความรวมมือดานอุปกรณทางการแพทย 
โรงพยาบาลฯ ไดรวมดำเนินโครงการและติดต้ังเคร่ืองเอ็กซเรย 
CT และ MRI ท่ีศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ โรงพยาบาล
ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และที่
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ ตามลำดับ โครงการดังกลาว
ถือเปนความรวมมือระหวางสองหนวยงานของโรงพยาบาล
ภาคเอกชนและภาครัฐบาลในการสงเสริมพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการรักษาพยาบาล



การจัดงานประชุมวิชาการท่ีสำคัญในป 2552 ไดแก

1. การประชุมวิชาการ Bangkok Trauma Day 2009 วันที่ 
1-2 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการ Referral Trauma and
Emergency Medical Excellent Center โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เห็นถึงความสำคัญในการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ (Trauma) จึงได
จัดประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและแลกเปล่ียนประสบ-
การณในการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ (Trauma) การใชระบบการ
ประเมินและการคัดกรองผูปวย เพ่ือใหการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ 
(Trauma) มีมาตรฐานในระดับสากลและเปนไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งเครือขายโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเชิญวิทยากรผู
ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมาถายทอดความรูและ
ประสบการณรวมท้ังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เกี่ยวกับการใชระบบ ESI VERSION 4 AND CODE แกผู
เขารวมประชุมประมาณ 80-100 ทานรวมทั้งแพทย และ
พยาบาลที่ดูแลผูปวยอุบัติเหตุ (Trauma)

2. ประชุมวิชาการ BDMS Stroke Network วันที่ 17-18 
ธันวาคม 2552 ศูนยสมองโรงพยาบาลกรุงเทพไดจัดทำฐาน
ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเปนมาตรฐานสากล รวมท้ัง
ไดการรับรองมาตราฐานจาก Joint Commission International 
(JCI) ในป 2551 ใหเปน Primary Stroke Center จึงได
จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพรองคความรูใหแก
เครือขายโรงพยาบาลกรุงเทพท่ัวประเทศ โดยเนนใหเห็นความ
สำคัญของคุณภาพในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองตามมาตราฐานสากล และการสรางเครือขายการจัดทำ
ฐานขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงสามารถนำขอมูลมา
ใชในการวิจัยและพัฒนาการดูแลรักษาผูปวยในอนาคตตอไป

ท้ังน้ี ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทไดสนับสนุนคาใชจายดาน
การวิจัยและพัฒนา สรุปไดดังนี้คือ
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10.85 ลานบาท
32.82 ลานบาท
32.61 ลานบาท
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ป จำนวน

2552 
2551
2550
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ความตองการดานการรักษาพยาบาลของโลกมีแนวโนมเพ่ิม
ขึ้นตามอายุเฉลี่ยของประชากรโลกที่เพิ่มจาก 48 ป ในป พ.ศ. 
2498 เปน 67 ป ในป พ.ศ. 2547 และจำนวนประชากรโลกมี
อัตราการเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน คาดวาภายในป พ.ศ. 
2593 ประชากรโลกจะเพิ่มสูงถึง 9,300 ลานคน ภูมิภาคเอเชีย
จะมีสัดสวนการเพิ่มของประชากรสูงที่สุดถึง 5,400 ลานคน 
ทำใหความตองการดานการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
ทุกๆ ป

ในประเทศไทย ขอมูลของกองการประกอบโรคศิลปะ กระ-
ทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 พบวาปจจุบันมี
จำนวนผูประกอบการสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทยรวม 
322 แหงรวมจำนวน 33,405 เตียง ทั้งนี้สถานพยาบาลเอกชน
สวนใหญจะเปนผูประกอบการท่ีมีจำนวนไมเกิน 50 เตียงมากท่ี
สุดถึง 115 แหง และมีจำนวนเตียง 51-100 เตียงมี 107 แหง 
สำหรับสถานพยาบาลเอกชนท่ีมีจำนวนเตียงมากกวา 100 เตียง
ขึ้นไปมี 100 แหง 

ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน นับเปนหนึ่งในหลายธุรกิจที่มีบท

บาทสำคัญตอการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ และกอเกิดรายไดตอเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว และอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน เปนผล
ดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท้ังระบบ โดยธุรกิจทองเท่ียว
เชิงการแพทย มีสวนชวยยกภาพลักษณการแพทยของไทยสูระดับ
สากล ตอบสนองยุทธศาสตรของรัฐบาลไทยท่ีตองการผลักดันให
ประเทศไทยกาวเปน “ศูนยกลางทางการแพทยแหงเอเชีย (The 
Medical Hub of Asia)” ควบคูกับการสงเสริมใหประเทศไทย
เปน “มหานครการทองเท่ียวแหงเอเชีย (The Tourism Capital 
of Asia)”

Ê¶ÔµÔÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ¨Óá¹¡µÒÁ¨Ó¹Ç¹àµÕÂ§»‚ 2552
กรุงเทพมหานคร

แหง เตียง
26
23
47
96

จำนวนเตียง
1-50
51-100
มากกวา 100
รวม

785
1,938

11,210
13,933

สวนภูมิภาค

แหง เตียง
89
84
53

226

2,823
7,189
9,460

19,472

รวม

แหง เตียง
115
107
100
322

3,608
9,127

20,670
33,405

ที่มา : กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552



ในระยะที่ผานมา ประเทศไทยจัดเปนประเทศที่มีศักยภาพ
ดานการแพทยท่ีเปนท่ีรูจักของภูมิภาคแถบน้ี ปจจุบันประเทศไทย
สามารถดึงดูดคนไขชาวตางชาติมาใชบริการมากที่สุดในโลก1

เน่ืองจากประเทศไทยมีความไดเปรียบดานคุณภาพการใหบริการ 
แพทยไทยมีความเชี่ยวชาญสูงและไดรับการยอมรับนับถือใน
ระดับสากลในการรักษาเกือบทุกดาน ผนวกกับอุปนิสัยใจคอของ
คนไทยที่เปนมิตร ออนนอม และเอื้อเฟอเผื่อแผ สรางความ
ประทับใจแกชาวตางชาติท่ีมารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศ
ไทยอยางมาก นอกจากน้ี ระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาล
เอกชนไทยผานการรับรองมาตรฐานความนาเช่ือถือในระดับสากล 
ทำใหชาวตางชาติม่ันใจในคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลไทย ขณะที่การกำหนดอัตราคารักษาพยาบาล
อยูในระดับสมเหตุสมผล เน่ืองจากยุทธศาสตรการสรางเครือขาย
ในกลุมธุรกิจเดียวกันและธุรกิจเก่ียวเน่ือง ทำใหสามารถควบคุม
ตนทุนการใหบริการไดเปนอยางดี  

การเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและแนวโนม
สำหรับป 2552 การเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนยัง

มีการเติบโตไมมากนักเมื่อเทียบกับปกอนๆ จากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ถดถอยในชวงครึ่งปแรก ทำใหคนไขภายในประเทศบางสวน
หันไปรักษายังโรงพยาบาลของรัฐซ่ึงมีคารักษาพยาบาลท่ีต่ำกวา
และสามารถตอบสนองความตองการได ในขณะท่ีคนชาวตางชาติ
มีจำนวนลดลงจากปญหาทางการเมืองที่ไมสงบของประเทศ 
อยางไรก็ดีในชวงคร่ึงปหลัง คนไขภายในประเทศเร่ิมกลับมารักษา
พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมข้ึนจากความกังวลจากไขหวัด
ใหญ 2009 และโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ประกอบกับสถาน-
การณทางการเมืองท่ีมีความม่ันคงข้ึน และภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิม
ฟนตัว สงผลใหคนไขชาวตางชาติ เร่ิมทยอยกลับมารักษาพยาบาล
เพิ่มขึ้นตามลำดับ 

ทางการไทยคาดการณวานักทองเท่ียวตางชาติเชิงการแพทย
ที่เขามารับบริการในประเทศไทยจะขยายตัวในอัตราราว 20% 
เปนจำนวนประมาณ 1.64 ลานคน ในป 2552 ในขณะที่นัก
ทองเท่ียวตางชาติเดินทางมาเท่ียวไทยไมต่ำกวา 14 ลานคน ใน
ป 2552 ลดลงประมาณ 4% เม่ือเทียบกับจำนวนนักทองเที่ยว
ตางชาติ 14.58 ลานคน ในป 2551
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นักทองเที่ยวตางชาติเชิงการแพทย

จำนวน (คน) % เปลี่ยนแปลง

1,249,984
1,330,000
1,373,807
1,363,297
1,640,000

ป

2548
2549
2550
2551
2552 (คาดการณ)

13.32
6.40
3.29

-0.77
20.30

นักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด

จำนวน (คน) % เปลี่ยนแปลง

11,516,936
13,821,802
14,464228
14,584,220
14,000,000

-1.15
20.01
4.65
0.83

-4.01

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

1 ธุรกิจบริการสขุภาพของไทย, สำนักสงเสริมธุรกิจบริการ, กรมสงเสริมการสงออก, กระทรวงพาณิชย, กันยายน 2552
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รายไดจากนักทองเที่ยว
ตางชาติทั้งหมด

(ลานบาท)ป

367,380
482,319
547,782
520,000

รายไดจากนักทองเที่ยว
ตางชาติเชิงการแพทย 

(ลานบาท)

33,000
36,000
40,000
50,000

สัดสวนของรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ
เชิงการแพทยตอรายไดจากนักทองเที่ยว

ตางชาติทั้งหมด (ลานบาท)

8.98
7.46
7.30
9.62

2548
2549
2550
2551

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
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เม่ือพิจารณารายไดท่ีประเทศไทยไดรับจากนักทองเท่ียวตาง
ชาติเชิงการแพทยเทียบกับรายไดท่ีไดรับจากนักทองเท่ียวตางชาติ
ทั้งหมดของไทย แมวาสัดสวนดังกลาวยังคงไมสูงนัก คือ ไมถึง 
10% ของรายไดท่ีไดรับจากนักทองเท่ียวตางชาติท้ังหมด แตราย
ไดจากนักทองเท่ียวตางชาติเชิงการแพทยมีแนวโนมขยายตัวตอ
เนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้ นักทองเที่ยวตางชาติเชิงการแพทยเปน
กลุมนักทองเที่ยวที่ใชจายเงินโดยเฉลี่ยสูงกวานักทองเที่ยวตาง
ชาติท่ีเดินทางมาพักผอนหยอนใจท่ัวไปถึง 3 เทาตัว ยอดรายได
ที่ไดรับจากนักทองเที่ยวตางชาติเชิงการแพทยเฉลี่ยประมาณ 
13,600 บาทตอคนตอวัน2 เทียบกับรายไดท่ีไดรับจากนักทองเท่ียว
ตางชาติทั่วไปเฉลี่ยราว 4,121 บาทตอคนตอวัน3  

2 BOI Website เร่ือง “A Medical Trade Valued at US$40 billion with a 20% Annual Growth”
3 Tourism Authority of Thailand Website หัวขอ Tourism Statistics
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1. ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ในรอบป 2552 โรงพยาบาลเอกชน เปนธุรกิจที่ไดรับผล

กระทบจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจท่ัวโลกและปญหาความขัดแยง
ทางการเมืองเชนเดียวกับธุรกิจภาคบริการอื่นๆ แตธุรกิจโรง-
พยาบาลเอกชนจะมีความแตกตางจากธุรกิจทองเที่ยวทั่วไป 
เน่ืองจากการธุรกิจอ่ืนๆ น้ันสามารถชะลอหรือยกเลิกไดงาย แต
หากเปนโรคภัยไขเจ็บในกรณีท่ีตองตรวจรักษาเรงดวนไมสามารถ
ชะลอออกไปได ความจำเปนของการเขาใชบริการโรงพยาบาล
จึงมิอาจหลีกเลี่ยงได แตคนไขสามารถเลือกไปรักษาท่ีอื่นๆ ที่มี
ขอไดเปรียบทางดานคุณภาพการรักษา ราคาคาบริการ และ
ประการสำคัญการบริการท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 

บริษัท ซ่ึงจัดเปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ เปนกลุม
ธุรกิจท่ีคาดวาจะตองปรับตัวเพ่ือรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐ-
กิจป 2552 ในระดับท่ีมากกวาโรงพยาบาลขนาดกลาง-เล็ก เน่ือง
จากกำลังซ้ือท่ีลดลง ทำใหคนไขบางสวนท่ีเคยใชบริการโรงพยา-
บาลเอกชนขนาดใหญ หันไปใชบริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด
กลาง ท้ังน้ี บริษัท ไดรับผลกระทบจากรายไดของคนไขตางประ-
เทศลดลง เน่ืองจากปญหาทางการเมืองภายในประเทศท่ียังไมมี
เสถียรภาพ

เพ่ือเปนการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษัทมีนโยบาย
ท่ีจะรักษาสัดสวนของคนไขในประเทศและตางประเทศใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนหากจำนวน
คนไขตางประเทศลดลง โดยบริษัทไดใหความสำคัญกับคนไข
ในประเทศจะเห็นไดวาบริษัท เปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนที่มี
สาขาอยูทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการและสามารถ
เขาถึงของคนไขชาวไทยในทุกภาค

2. ความเส่ียงทางดานการดำเนินงาน
2.1 ความเสี่ยงในดานการแขงขัน

บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงทางดานการแขงขัน บริษัท
จึงไดพัฒนาใหกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพมีความแข็งแกรง ท้ังใน
ดานเครือขายท่ีครอบคลุมไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศและตาง
ประเทศ รวมไปถึงความพรอมดานการแพทย โดยบริษัทไดลงทุน
ในอุปกรณการแพทยที่ทันสมัย และมีการพัฒนาคุณภาพการ

รักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง ในปจจุบันบริษัทมีโรงพยาบาลใน
กลุมบริษัททั้งหมด 7 โรงพยาบาล ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
การรักษาพยาบาล จากสถาบัน Joint Commission Interna-
tional Accreditation (JCI) ตามมาตรฐานการรับรองของ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงแสดงถึงความพรอมและศักยภาพในการดูแล
รักษาผูรับบริการท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ทัดเทียมมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับสากล คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล
สมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร โรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาล
บีเอ็นเอช และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

บริษัทยังนำระบบ Share services เขามาใชในกลุมบริษัท
เพื่อลดตนทุนในการผลิตและยกระดับมาตรฐานในการรักษา
พยาบาลรวมท้ังเทคโนโลยีใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังเครือขาย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
และขยายตลาดในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย 

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย
บุคลากรทางการแพทยที่ชำนาญการเปรียบเสมือนกลไก

ขับเคล่ือนหลักในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงรวมไปถึงพยาบาล
วิชาชีพ เภสัชกร และเจาหนาท่ีเทคนิค บริษัทจึงอาจมีความเส่ียง
ท่ีจะขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพเหลาน้ี อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก
กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพเปนกลุมโรงพยาบาลขนาดใหญ มีการ
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเฉพาะทางอยางตอเน่ือง และ
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เปนองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการแพทย
ในดานตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย เพื่อ
สรางความม่ันคงในสายวิชาชีพใหแกบุคลากร นอกจากน้ีบริษัท
ยังมีการกำหนดคาตอบแทนในแตละสายวิชาชีพ ที่เหมาะสม
และแขงขันไดกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทไดตระหนักถึงความ
สำคัญของสภาพแวดลอมในที่ทำงาน โดยไดจัดใหมีกิจกรรม
สานสัมพันธเพ่ือสรางความสามัคคีระหวางกลุมบริษัท เชน กีฬา
เครือขาย เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
ปจจัยตางๆ เหลาน้ีเปนสวนหน่ึงท่ีชวยลดความเส่ียงในดานน้ีได

2.3 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
เนื่องจากประชาชนโดยภาพรวม มีความรูความสามารถใน

การแสวงหาขอมูลรับทราบในเรื่องสิทธิของผูปวยมากขึ้น โดย
เฉพาะในป 2551 ทางภาครัฐไดออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ซึ่ง พรบ.ดังกลาว อาจมีผลกระทบตอผู
ประกอบการสถานพยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย ซ่ึง
อาจทำใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการให
บริการดานรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้น ฝายบริหารจึงไดให
ความสำคัญในคุณภาพการรักษาพยาบาล การคัดกรองแพทย 
เร่ืองสิทธิของผูปวย ท้ังในดานการใหขอมูล การบริหารความคาด
หวังของผูใชบริการ การมีกระบวนการรายงานและการแกไข
ปญหาเม่ือมีคำรองเรียนจากผูใชบริการ รวมไปถึงการปรับคุณภาพ
และมีเคร่ืองมือช้ีวัดการใหบริการใหไดตามมาตรฐานสากล เพ่ือ

เปนการปองกันความเส่ียงในดานน้ี อยางไรก็ตามในปจจุบันบริษัท
ไมไดมีการถูกฟองรองเร่ืองการใหบริการดานการรักษาพยาบาล
จากผูใชบริการอยางมีสาระสำคัญ

2.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคาตางประเทศ
จากภาวะปญหาทางการเมืองในประเทศที่ยังไมสงบ ความ

ถดถอยของภาวะเศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน เปนปจจัยสำคัญ
ที่ทำใหจำนวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยทั้ง
ดานการทองเท่ียว และการลงทุนลดนอยลง ซ่ึงอาจทำใหสัดสวน
ของผูปวยชาวตางชาติของบริษัทลดลง บริษัทจึงไดพยายามขยาย
ตลาดฐานลูกคาภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากจำนวนผูปวยตางชาติที่ลดลง

2.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ
ปจจุบันบริษัทไดเขาไปลงทุนดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ในประเทศกัมพูชา จำนวน 3 แหง บริษัทไดศึกษาความเปนไปได
ในการลงทุนอยางถ่ีถวนและรอบคอบ รวมถึงวางแผนลดความ
เส่ียงของโครงการท่ีลงทุน โดยเขารวมลงทุนกับนักลงทุนทองถ่ิน
ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศน้ันๆ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจไดรับความ
เสี่ยงจากผลตอบแทนในการดำเนินงานอันเนื่องมาจากการ
แขงขันในอนาคตของผูประกอบการรายอื่น ความเสี่ยงในดาน
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่เขาไปลงทุน ตลอดจน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนของผลตอบแทนที่จะไดรับใน
อนาคต



3. ความเส่ียงทางดานการเงิน
3.1 ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาล

ความเส่ียงดานการรับชำระคารักษาพยาบาลเปนความเส่ียง
ทางการเงินที่บริษัทมีกลาวคือ การใหรักษาพยาบาลผูปวยกอน
การเรียกเก็บคารักษา กอใหเกิดความเสี่ยงที่อาจจะไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลได บริษัทมีนโยบายที่จะลดความ
เสี่ยงดังนี้
1. การใหการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีรับผิดชอบคารักษาพยาบาล

ดวยตนเอง ในกรณีท่ีไมใชกรณีฉุกเฉินบริษัทมีนโยบายในการ
ประเมินราคาคาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาลเพ่ือใหผูรับ-
ผิดชอบคาใชจายทราบถึงงบประมาณและชำระเงินมัดจำ
กอนการรักษา

2. บริษัทยังไดกำหนดใหมีการแจงคาใชจายใหที่เกิดข้ึนใหกับผู
รับผิดชอบคาใชจายทราบเปนระยะตลอดการรักษาและให
ทยอยชำระเพื่อเปนการแบงเบาภาระการชำระเงินคารักษา
พยาบาลคร้ังเดียวท้ังจำนวนแทนท่ีจะเรียกชำระคร้ังเดียวเม่ือ
เสร็จสิ้นการรักษา 

3. สำหรับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัทคูสัญญานั้น 
บริษัทมีนโยบายการในการใหเครดิตอยางระมัดระวัง โดยจะ
มีการวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคูสัญญากอน 
พรอมท้ังทบทวนผลการติดตอของบริษัทดังกลาวอยางสม่ำเสมอ 
ซึ่งนโยบายดังกลาวชวยใหบริษัทลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการเรียกเก็บเงินได

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ที่จะพิจารณาถึง
ความเส่ียงและหาทางปองกัน รวมท้ังหาทางออกท่ีเหมาะสมให
กับบริษัทและผูปวยในกรณีท่ีเกิดปญหาการชำระคารักษาพยา-
บาล เพื่อลดความเส่ียงดานน้ี

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อาจสงผลกระทบตอ

ตนทุนทางการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการ
ปองกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียซ่ึงรวมถึงการเขาทำสัญญา 
SWAP อัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดตามภาวะ
ตลาดในขณะน้ันๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีหน้ีสิน
ทางการเงินสวนท่ีเปนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (flFloat rate) จำนวน 
164.2 ลานบาท หรือเพียงรอยละ 1.24 ของหน้ีสินทางการเงิน
ทั้งหมด
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1. โครงสรางการถือหุน
รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี

2. บุคลากร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีพนักงาน จำนวนรวม   2,384 คน   และแพทย อีกจำนวน 802 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ

ชื่อ-สกุลลำดับที่ รวม %ของจำนวนหุนทั้งหมด

24.00

12.73

11.32

9.29

7.92

6.67

5.29

3.99

3.23

2.27

86.71

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

291,448,782

154,571,084

137,483,444

112,841,869

96,200,263

81,059,631

64,197,327

48,455,320

39,273,009

27,565,795

1,053,096,524

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝาก

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และภรรยา*

THAILAND SECURITIES DEPOSITORY 
COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด และ
บริษัท บางกอกแอรเวยโฮลดิ้ง จำกัด*

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

นายสาธิต วิทยากร

นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร และภรรยา

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นายแพทยจิโรจน สุชาโต และภรรยา

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

         ยอดรวม

แพทยและพนักงานประจำประเภท แพทยที่ปรึกษาและพนักงานชั่วคราว รวม

614

1,770

2,384

802

พยาบาล
   
พนักงานทั่วไป

รวมพนักงานทั้งสิ้น

แพทย

594

1,540

2,134

303

20

230

250

499

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด   
หมายเหต ุ: * ผูถือหุนอันดับ 2 และ 4 เปนผูถือหุนกลุมเดียวกัน 

หมายเหต ุแพทยประจำ หมายถึง แพทยท่ีทำงานกบับริษัทตั้งแต 40 ชั่วโมงตอสัปดาหข้ึนไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท

หนวย : คน



3. โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โครงสรางการจัดการภายใน

องคกรของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรม-
การตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
และผูบริหาร 4 อันดับแรกรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
1. ศาสตราจารยนายแพทยอรุณ เผาสวัสด์ิ 

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

กรรมการผูอำนวยการใหญ
3. ศาสตราจารยนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี 

กรรมการอิสระ
4. นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร 

กรรมการ
5. นายวัลลภ อธิคมประภา 

กรรมการ
6. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

กรรมการ
7. นายแพทยจิโรจน สุชาโต 

กรรมการ
8. ศาสตราจารยนายแพทยสันตศิริ ศรมณี 

กรรมการอิสระ
9. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

กรรมการ
10. นายแพทยกิติพันธ วิสุทธารมณ 

กรรมการ
11. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร

กรรมการ
12. ดร. สมชัย สัจจพงษ 

กรรมการอิสระ
13. นายศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระ
14. นายประดิษฐ ทีฆกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นายแพทยพงษศักด์ิ 

วิทยากร นายวัลลภ อธิคมประภา นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล  

นายแพทยจิโรจน สุชาโต และนายแพทยชาตร ี ดวงเนตร 
กรรมการสองในหกทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
บริษัท 

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความ

สามารถใหเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัท ใหเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และ
มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และ
พรบ. บริษัทมหาชน หรือกฎที่เกี่ยวของตางๆ 

2. ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว รวมถึง พิจารณาอนุมัติแผน
ธุรกิจ งบประมาณประจำป อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจ
ทางการเงิน 

4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหาร ติดตามผลการ
ดำเนินงานของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามเปาหมายและ
แผนงานที่กำหนดไว

5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน และ
ประสานงานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ดำเนินงานโดยรักษาผล
ประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐาน
และโปรงใส 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 

30 เมษายน 2551 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และกำหนดวาระ
เวลาในการดำรงตำแหนงคณะกรรมการตรวจสอบเปนระยะ
เวลา 3 ป โดยมีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. ศาสตราจารยนายแพทยสันตศิริ ศรมณี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  ดร.สมชัย สัจจพงษ 

กรรมการตรวจสอบ
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3. นายศรีภพ สารสาส 
กรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะแตงตั้งมาจาก

กรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในหัวขอ “การสรร-
หากรรมการและผูบริหาร” หนาที่ 43 ของรายงานประจำป 

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานไดตาม

หนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจ
สอบมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูล
ในรายงานทางการเงินของบริษัทใหมีความถูกตอง ครบถวนเปน
ที่เชื่อเถื่อได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก
และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตร-
มาสและประจำป

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพโดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระภาย
นอกและผูตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท

3) สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการ
สอบทานการทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน

4) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลัก-
ทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ

5) สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เม่ือมีขอสงสัยหรือ
สันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือความบกพรอง
สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาตอไป 

6) ส่ังการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการ
ฝาฝนกฏหมายหรือขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย ซึ่งมี
หรืออาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนอยางมีนัยสำคัญ

7) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีบริษัทประ-
จำปตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นตอท่ีประชุม
ผูถือหุน

8) สอบทานมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาลเพื่อใหเปน
ไปอยางถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐาน

9) ภาระกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือ
มอบหมายเปนการเฉพาะ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2551 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทานและ
กำหนดวาระเวลาในการดำรงตำแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนระยะเวลา 3 ป โดยมีรายช่ือดังนี้
1. ศาสตราจารยนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี

ประธานกรรมการ  
2. ศาสตราจารยนายแพทยสันตศิริ ศรมณี 

กรรมการ
3. นายศรีภพ สารสาส

กรรมการ 

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท  
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดำรงตำแหนง

กรรมการโดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะ
ดาน ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ การอุทิศเวลา และความพยา-
ยามในการปฏิบัติหนาที่ของตน

3. สรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท และ
ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน

4. ใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับโครงสราง 
และองคประกอบคาตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท 

5. กำหนดหลักทรัพยการพิจารณาคาตอบแทนอยางเหมาะ-
สมกับหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงคาตอบ
แทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อใหสามารถ
จูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และ
ศักยภาพ 

6. รายงานผลการสรรหากรรมการ และพิจารณาคาตอบ
แทนตอคณะกรรมการบริษัท

7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



ผูบริหาร

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร  
1. กำหนดกลยุทธทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบ

ประมาณของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

2. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท 
ภายใตขอบเขตอำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
ที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุน และใหเปนไปอยางมีประ-
สิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดำเนินธุรกิจ 

3. มอบหมาย ติดตาม และกำกับดูแลฝายบริหาร ภายใตการ
กำกับดูแลของประธานคณะผูบริหาร โดยปฏิบัติหนาที่ตามที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะตองนำเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการของบริษัท รวมตลอดถึงการพิจารณาหา
แนวทางเพ่ือการแกไขปญหาของบริษัท   

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลา
จากกรรมการผูอำนวยการใหญ

6. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติคณะกรรมการ
บริษัทโดยชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตย สุจริตและระมัด
ระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และตองเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท 

ท้ังน้ี ขอบเขตของอำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายขางตน จะ
ตองไมมีลักษณะรายการท่ีผูบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อ่ืนใด (ตามท่ีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย หรือ กลต. ประกาศ

กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ในกรณีดังกลาว รายการหรือ
เรื่องดังกลาวจะตองนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
นำเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่ใน

การสรรหากรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอ่ืนๆ 
โดยการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมจากการ
เสนอช่ือจากผูถือหุนและนำเสนอรายช่ือผูท่ีมีความเหมาะสมตอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอช่ือใหผูถือหุนเพ่ือพิจา-
รณาแตงต้ังตอไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
มีหนาที่พิจารณาผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ความรู ความสามารถและประสบการณการทำงานในอดีตท่ีจะ
เปนประโยชนตอบริษัท มีความเปนผูนำ วิสัยทัศนกวางไกล 
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปรงใส
และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจอยางมืออาชีพ ดวยความ
ซื่อสัตยและเปนผูที ่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทและเปนผูท่ีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน กลต.
โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะตองไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 

ขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน
กรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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รายชื่อผูบริหาร

1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทยกิติพันธ วิสุทธารมณ
3. นายลี โค โซ
4. นายฌอง ชิน วา 
5. นางนฤมล นอยอ่ำ

ประธานคณะผูบริหารกลุม และกรรมการผูอำนวยการใหญ
ประธานคณะกรรมการดานการแพทย (CMD)
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (EVP)
ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานปฏิบัติการ (COO) 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน (CFO)

ตำแหนง
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3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผู
ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงม ี
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ัง
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด 

นอกจากน้ี การแตงต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปน
ไปตามขอบังคบับริษัทที่กำหนดไว ดังนี้คือ

• คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 
5 ทาน และไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ

• กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือน

ไรความสามารถ
(3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกใน

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดโดยทุจริต
(4) ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ 

องคการ หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่
• ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการจะตอง

ออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดย
จำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผูออก
จากตำแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตำแหนงอีกก็ได

• นอกจากกรรมการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรม
การจะพนจากตำแหนงเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
(4) ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ของจำนวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาคร่ึงหน่ึง
ของจำนวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งใหออก

• กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอ
บริษัท การลาออกมีผลนับแตเม่ือใบลาออกถึงบริษัท

• ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการ
ออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือ
นอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนน้ันใหอยูใน
ตำแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน  

มติของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู

• ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวน
ที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยูกระทำการในนาม
ของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 
เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น การ
ประชุมใหกระทำภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่จำนวนกรรมการ
วางลงเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุม และบุคคลซ่ึง
เขาเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

อน่ึง เน่ืองจากองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะตอง
ประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งคณะ โดยกระบวนการในการสรรหากรรมการ
อิสระของบริษัท จะใชวิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหา
กรรมการ แตบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมสำหรับผูท่ีจะ
ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัท ดังตอไปนี้

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดในบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัท
ยอย ทั้งนี้ ใหนับรวมถึงการถือหุนของบุคคลที่เก่ียว
ของตามมาตรา 258 ตาม พรบ.หลักทรัพยเดิม

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำทุกเดือน 
ตลอดจนไมเปนผูที่มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือ
บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือตองไมเปน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีผลประโยชนรวม 
หรือมีสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป 



3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ (คูสัญญาทางการคา ผูจัด
หาวัตถุดิบ เจาหน้ี/ลูกหน้ีเงินกูยืม) ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย 

4) ไมเปนญาติสนิท กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ คูคา 
หรือผูมีผลประโยชนในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 
บริษัทรวม บริษัทยอย หรือเปนญาติสนิทกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย 

5) ไมเปนบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนตัวแทนของผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม หรือเปนตัวแทนเพ่ือ
รักษาผลประโยชนของกรรมการ หรือผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุม 

5. คาตอบแทนผูบริหาร  
5.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

• คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ในป  2552 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ
ในรูปของบำเหน็จกรรมการและคาเบี้ยประชุม สำหรับ
กรรมการ 14 ทาน ดังตอไปนี้
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รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหนง จำนวนครั้ง
ที่เขาประชุม

13/13

13/13

13/13

11/13

12/13

12/13

13/13

13/13

11/13

11/13

12/13

8/13

13/13

13/13

คาตอบแทนกรรมการ
(ลานบาท)

1.60

1.16

1.16

1.12

1.14

1.14

1.16

1.16

1.12

1.12

1.14

1.06

1.16

1.16

16.36

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

กรรมการผูอำนวยการใหญ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

2. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

3. ศาสตราจารยนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี

4. นายแพทยพงษศักดิ์  วิทยากร

5. นายวัลลภ อธิคมประภา

6. นายแพทยจิโรจน สุชาโต

7. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

8. ศาสตราจารยนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

9. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

10. นายแพทยกิติพันธ วิสุทธารมณ

11. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร

12. ดร. สมชัย สัจจพงษ 

13. นายศรีภพ สารสาส  

14. นายประดิษฐ  ทีฆกุล

   รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น 



อัตราการจายเงินปนผล (บาทตอหุน)วันที่จายเงินปนผล การจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด

มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2551

มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2550

มกราคม 2549 ถึง ธันวาคม 2549

มกราคม 2548 ถึง ธันวาคม 2548

30 เมษายน 2552

25 เมษายน 2551

4 พฤษภาคม 2550

28 เมษายน 2549

0.60 บาทตอหุน

0.50 บาทตอหุน

0.50 บาทตอหุน

0.50 บาทตอหุน
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• คาตอบแทนผูบริหาร    
ในป 2552 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกผู บริหาร 

ซ่ึงมีจำนวนรวม 5 ทาน ในรูปของเงินเดือน และโบนัส เปนเงิน
รวม 41.14 ลานบาท

5.2 คาตอบแทนอื่น
• กรรมการและกรรมการชุดยอย นอกเหนือจากคาตอบ

แทนในรูปของคาเบี ้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการที่ไดรับ
อนุมัติจากผูถือหุนแลว เนื่องจากบริษัทเปนกิจการที่ใหบริการ
ดานการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการจึงไดรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ไดวางไวเชนเดียวกับ
พนักงานทั่วไป

• ผูบริหาร นอกเหนือจากผลตอบแทนอื่นในรูปของ รถ
ประจำตำแหนง คาน้ำมัน และคาโทรศัพทมือถือ แลวผูบริหาร

ของบริษัทฯ จะไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของ
บริษัทที่ไดวางไว เชนเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท

6. นโยบายการจายเงินปนผล
ในป 2552 น้ี บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการจายเงินปน

ผลอยางเปนรูปธรรม โดย “บริษัทฯ จะจายเงินปนผลเปนจำนวน
ไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไร ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการขยายธุรกิจและ
ความตองการใชเงินทุนของบริษัทในแตละปดวยโดยตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน” ยกเวนการจายเงินปนผลระหวาง
กาลซ่ึงสามารถอนุมัติจายไดโดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะ
กรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีและมีสภาพ
คลองเพียงพอ ท้ังน้ี ในระหวางป 2549-2552 บริษัทฯ ไดประกาศ
จายเงินปนผล สรุปไดดังนี้คือ

• คาตอบคณะกรรมการชุดยอย 
ในป 2552 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 2 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ในรูปของคาเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  รายชื่อกรรมการชุดยอย

1. ศาสตราจารยนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี

2. ศาสตราจารยนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

3. ดร. สมชัย สัจจพงษ 

4. นายศรีภพ สารสาส  

รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท)

9/9

6/9

9/9

180,000.-

120,000.-

180,000.-

480,000.-

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

จำนวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท)

1/1

1/1
 

1/1

20,000.-

20,000.-
 

20,000.-

60,000.-
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บริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ในการกำกับดูแลกิจการที่ด ี โดยเชื่อวาการกำกับดูแลกิจการ
เปนตัวกำหนดโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ
ระหวางผูถือหุน คณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและ
เพิ่มมูลคาของกิจการใหแกผูถือหุนในระยะยาว พรอมกับการ
คำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียรายอ่ืน ซ่ึงจะมีสวนชวย
ใหการดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง  

คณะกรรมการ มีหนาท่ีท่ีสำคัญหลายประการ หน่ึงในหนาท่ี
ดังกลาว คือ การดูแลการกำกับกิจการ โดยไดมอบหมายให
กรรมการผูอำนวยการใหญ และผูบริหาร ปฏิบัติตามนโยบายดาน
การกำกับกิจการตางๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เปนไปตามแนว
ทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด ท้ังน้ีบริษัทฯ ได
ติดตามกฎระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของ
บริษัทฯ ใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว ซ่ึงไดรับการสนับสนุนเปน
อยางดีจากคณะกรรมการและฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ
และตัวอยางที่เหมาะสม

  
1. นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกคน และตอง
ทุมเท เพ่ือพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับความตองการของผูถือหุน 
ตลอดจนประเมินประเด็นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
จริยธรรมท่ีอาจสงผลกระทบ ตอผลประโยชนของผูถือหุนอยาง
มีระบบ กรรมการแตละทานจะตองมีความซ่ือสัตยสุจริต ความ
มุงมั่น และความเปนอิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจใน
ระดับสูง นอกจากน้ีคณะกรรมการยังคำนึงถึงผลประโยชนของ
ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อีกดวย 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษ
ของคณะกรรมการในการเปนตัวเชื่อมระหวางผูถือหุนและ
กรรมการผูอำนวยการใหญ ตลอดจนทีมผูบริหาร นอกจากนี้
นโยบายยังมีเน้ือหาครอบคลุมอยางชัดเจนถึงบทบาทควบคูของ
กรรมการผูอำนวยการใหญและกรรมการที่เปนผูบริหารอื่นๆ 
ในฐานะที่เปนทั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงอีกดวย

คณะกรรมการไดเนนย้ำการกำกับดูแลกิจการดวยการรวม
นโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดต้ังระบบควบคุม
ภายในและระบบตรวจสอบใหเพียงพอ ตลอดจนการดูแลฝาย
บริหารใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายเพื่อให
ธุรกิจ ของบริษัทมีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ใชบังคับทั้งหมด

คณะกรรมการไดมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหราง
แผนการดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวาองคกร
ปฏิบัติตามนโยบายท้ังหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปล่ียน
นโยบายอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหนโยบายดานการกำกับดูแลกิจ-
การของบริษัททันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
   

ท้ังน้ี นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุม
เนื้อหาในหัวขอตอไปนี้

1. สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนและการ
ประชุมผูถือหุน  

2. นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ยอย
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

2. สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน
2.1 สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ รับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การ
จัดทำงบการเงิน การใชขอมูลภายในและผลประโยชนท่ีขัดแยง 
ผูบริหารจะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะตองทำ
ดวยความซ่ือสัตย และเปนธรรมท้ังตอผูถือหุนรายใหญและผูถือ
หุนรายยอย เพื่อผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความ
สำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน บริษัทฯ มีหนาท่ีปกปองผลประโยชนและสิทธิ
ของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบ
ขอมูลท่ีเก่ียวของและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยาง
สม่ำเสมอ นอกจากน้ีบริษัทยังมีหนาท่ีเผยแพรขอมูลอยางโปรง
ใสและแสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุม
ผูถือหุน 
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บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทาง
ธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
อยางชัดเจน ผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอยตางไดรับ
ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการและ
รายงานการเงินอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ
อยางยุติธรรมในการจัดสรรเงินปนผลและคาตอบแทนอีกดวย

ผูถือหุนจะไดรับแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือเปดโอกาส
ใหผูถือหุนแตงตั้งตัวแทนผูไดรับมอบอำนาจของตน และบริษัท
ไดเสนอแนะใหผูถือหุนมอบอำนาจใหกรรมการอิสระ 1 ทาน 
ใหเขารวมการประชุมและออกเสียงในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถ
เขารวมประชุมนั้นๆ ได เพ่ือเพิ่มชองทางการสื่อสารใหกับผูถือ
หุนและการปฏิสัมพันธของผูถือหุน 

ท้ังน้ี บริษัทไดกำหนดนโยบาย เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนทุก
ทานสงคำถามของตนไปยังบริษัทกอนการประชุมผูถือหุน พรอม
ทั ้งใหมีการเสนอวาระลวงหนาสำหรับการประชุมผู ถือหุ น
ประจำป ตอคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวา เร่ืองดังกลาวมีความเหมาะสม สรางสรรค
และเปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการจะบรรจุเร่ืองดังกลาว
เปนวาระการประชุมเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
ตอไป แตหากคณะกรรมการเห็นวาเรื่องดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรื่องดังกลาวตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ พรอมท้ังเหตุผลท่ีไมนำเสนอเรื่องดัง
กลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา โดยการเปดโอกาสใหผูถือหุน
รายยอยเสนอวาระลวงหนาน้ี ไดดำเนินการมาต้ังแตการประชุม
ใหญสามัญประจำป 2552 เปนตนมา

2.2 การประชุมผูถือหุน 
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะ

สมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยาง
เต็มที่และในรูปแบบที่ไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาที่จะใชสิทธิ
ดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 
4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปงบการเงิน การจัดประชุมจะจัด
ตามกฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย นับต้ังแตการเรียกประชุม การจัดประชุม และ
หลังจากจัดการประชุม

ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
จำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
ย่ีสิบหาคน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจำนวน
หุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด สามารถเขาชื่อทำหนังสือขอให
คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดตามที่ขอ
บังคับบริษัทกำหนดไว โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุม
อยางชัดเจน โดยคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน  

รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี
กอนการประชุม 
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมลวงหนาไมนอย

กวา 10 วัน และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติ
รายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาว
การประชุมในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยอยางนอย 1 
ฉบับ และหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ฉบับ 
เปนเวลา 3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

ท้ังน้ี ต้ังแตการประชุมใหญสามัญประจำป 2550 เปนตนไป 
บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวการจัดประชุมผูถือหุนพรอม
เอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไวใน Website ของบริษัทฯ (http://www.bangkokhospital.com) 
ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือเปนการขยายชองทางการ
ใหขอมูลแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน

กอนการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังผูถือหุนจะไดรับรายละเอียด
การประชุม เชน เวลา และสถานที่จัดการประชุม วาระการ
ประชุม รายงานประจำปของบริษัท แบบฟอรมหนังสือมอบ
ฉันทะ และรายการเอกสารประกอบที่ตองใชในการเขารวม
ประชุม รวมท้ังบริษัทยังไดสงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ
ประชุมและการแตงตั้งผูรับมอบฉันทะ ตลอดจนไดเสนอแนะ
ใหผูถือหุนแตงต้ังกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะของตนดวย 
นอกจากน้ีในแตละวาระไดมีการแสดงความเห็นของคณะกรรม-
การประกอบ และไดจัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมอยาง
ละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจาร-
ณากอนการเขาประชุม เพื่อชวยผูถือหุนในการใชสิทธิและลง
คะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ และ



เพื่ออำนวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัท ไดจัดทำบัตรลง
คะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแต
ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดจัดทำ
บัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนลงคะแนน
เปนรายบุคคล 

ระหวางการประชุม 
บริษัทไดกำหนดให ผูที่ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม แจง

และอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ กอนการประชุม
จะเร่ิมขึ้นอยางเปนทางการ และใหกรรมการผูอำนวยการใหญ
ทำหนาที่ตอบขอซักถามของผูถือหุน และมีการประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงเมื่อจบแตละวาระการประชุม พรอมท้ังบันทึก
ผลคะแนนที่ไดในแตละวาระอยางชัดเจน   

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน บริษัทมีการใชส่ือมัลติมีเดียในการนำเสนอขอมูลระหวาง
การประชุมทั้งหมด บริษัทมีนโยบายจัดการประชุมตามวาระที่
ไดกำหนดอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนไดลง
คะแนนเสียงของตนอยางเทาเทียมกัน  

เพ่ือเปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัท
ไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัททุกทาน ตลอดจน
คณะกรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูง
ท่ีเก่ียวของ อาทิ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ผูอำนวย
การฝายบัญชี ผูอำนวยการฝายการเงินซึ่งดูแลดานนักลงทุน
สัมพันธ เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หากกรรมการหรือผู
บริหารระดับสูงรายใดไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได จะ
ตองมีหนังสือชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการ (กรณีที่เปน
กรรมการ) หรือกรรมการผูอำนวยการใหญ (กรณีท่ีเปนผูบริหาร
ระดับสูง) เพ่ือทราบทุกครั้ง 

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสแกผูถือหุนอยาง
เพียงพอในการตั้งคำถามและใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนิน
งานของบริษัท ตลอดจนรายงานการเงินโดยไมทำใหสิทธิของ
ผูถือหุนใดตองเสื่อมเสีย โดยประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ หรือกรรมการที่เกี่ยวของ จะเปนผูใหความ
กระจางในเร่ืองขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม และเปดโอกาส

ใหกรรมการทุกทานพบปะกับผูถือหุนอยางไมเปนทางการหลัง
จบการประชุมนั้นๆ   

หลังการประชุม 
บริษัทจัดเตรียมและนำสงรายงานการประชุมผูถือหุนใหกับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 14 
วันหลงัการประชุม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะเผยแพรรายงาน
การประชุมผูถือหุนใน Web site ของบริษัท (http://www.
bangkokhospital.com) ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” ซ่ึง
เริ่มตั้งแตการประชุมใหญสามัญประจำป 2551 เปนตนไป  

 
3. นโยบายวาดวยความเทาเทียมและสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกองคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา ชุมชน 
หนวยงานราชการและองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ บริษัทตระหนัก
เปนอยางยิ่งวาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะ
สรางความย่ังยืนและความคงอยูขององคกรในระยะยาว   

ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้
ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจน
คำนึงถึงผลประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้

3.1 นโยบายดานธุรกรรมที่อาจทำใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยง
และธุรกรรมระหวางบริษัท 
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมท่ีอาจนำไปสูการขัดแยงทาง

ผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของ จะตอง
ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจน
แนวทางภายในของบริษัท นอกจากนี้ธุรกรรมดังกลาวจะตอง
ทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความ
สัมพันธกับบริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประ-
โยชนอยางเต็มที่กับบริษัท และผูถือหุนทั้งหมด ขอกำหนดและ
เงื่อนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขตามมาตรฐานทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ    
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บริษัทมีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว โดย
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานจะตองละเวนจากการทำธุรกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจาก
นี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานใดท่ีมีสวนไดเสียจะไมไดรับ
อนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางย่ิง
กรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่
ตนมีสวนไดเสียที่เปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัท 
และบริษัทยอยกับบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบและ
ไมมีอคติดวย 

3.2 นโยบายเรื่องการใชขอมูลภายใน 
คณะกรรมการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมให

ใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดรับขณะทำงานในตำแหนงของตนเพ่ือหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพ่ือจัดต้ังธุรกิจท่ีแขงขันหรือเก่ียวของ
กับธุรกิจของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการหามใชขอมูลภายในท่ีเปนสาระ
สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท เพื่อผลประโยชน
สวนบุคคลอยางเด็ดขาด

กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท และสถานะการถือครองหุนของตนรวมถึง
คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียน-
แปลง ตอเลขานุการบริษัททุกเดือน เพื่อเลขานุการบริษัทจะได
จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

3.3 นโยบายตอผูถือหุน 
บริษัทหวังที่จะดำเนินการเพื่อใหเกิดผลประโยชนในระยะ

ยาวสูงสุดแกผูถือหุนดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโตและมีความ
สามารถในการทำกำไรอยางยั่งยืน รวมทั้งดำรงความสามารถ
ในการแขงขันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและ
อนาคตอยางรอบคอบ บริษัทเนนการดำเนินการเพื่อใหไดผล
กำไรอยางสม่ำเสมอผานการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง การ
บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแรง 

บริษัทเปดเผยขอมูลทั้งหมดอยางยุติธรรมและโปรงใสในเวลา 
อันสมควรภายใตขอจำกัดทางธุรกิจ และใชความพยายามอยาง
ดีที่สุดเพื่อปกปองทรัพยสิน และชื่อเสียงของบริษัท 

3.4 นโยบายตอพนักงาน 
พนักงานถือวาเปนสินทรัพยท่ีทรงคุณคาของบริษัท โดยบริษัท

ไดดูแลพนักงานท่ีมีความสามารถและประสบการณอยางตอเน่ือง
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของบริษัท นอกจากน้ีบริษัท
ไดจัดการฝกอบรมความรูท่ีจำเปน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความสามารถ
ของพนักงานอยางตอเน่ืองผานการฝกอบรมท่ีจัดโดยบุคคลภาย
นอกและภายในองคกร มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ที่ดีในองคกร ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม
และยุติธรรม บริษัทไดจัดสวัสดิการและความปลอดภัยใหกับ
พนักงานซึ่งรวมทั้งผลประโยชนตางๆ เชน สวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล กองทุนสำรองเล้ียงชีพ การจัดมอบทุนแกแพทย 
พยาบาล และพนักงาน เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดเพิ่มองคความ
รู เพ่ือนำมาใชในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกร
แหงนี้เปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร และเพื่อเปนการ
สรางแรงจูงใจใหบุคคลท่ีมีความรูความสามารถอยูกับองคกรใน
ระยะยาว 

3.5 นโยบายตอฝายบริหาร 
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญ

ประการหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุน้ีบริษัทจึงไดมีการจัดทำ
โครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม โดยสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูบริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care 
นอกจากนี้ฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาที่และความ
รับผิดชอบของตนอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเปน
ไปเพ่ือประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเก่ียวของทุกฝาย
 
3.6 นโยบายตอคูคา  

บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุนสวน คูแขง เจาหน้ี คูคา และอ่ืนๆ 
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ไดทำเปนสัญญาอยาง
ยุติธรรมและมีจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการ
กระทำใดก็ตามที่อาจสงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่
อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือท่ีไดตกลง
รวมกัน และเปนไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ



3.7 นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญ

ประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังที่จะทำใหผูรับ
บริการพอใจดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง และมีความมุงหวัง
ที่จะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดียิ่งขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการอยาง
ยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกรนี้ถือวาขอมูลของผูรับ
บริการทุกทานเปนความลับและจะไมถูกนำมาเปดเผย เวนแต
กฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับ
บริการโดยตรง 

3.8 นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
บริษัทมีความมุงหวังที่จะปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ดวยมาตรฐานที่สูงอยางตอเน่ือง โดยยึดม่ันในการรักษามาตร-
ฐานดานความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนิน
ธุรกิจ บริษัทรับมือกับประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผลประโยชน
สาธารณะและเขารวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม ผูท่ีเก่ียวของ และบุคลากรทุกคนในองคกร   

ทั้งนี้ บริษัทไดคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการ
รักษาพยาบาลตอสิ่งแวดลอม รวมถึงความปลอดภัยตอผูใช
บริการ และสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับซึ่งเปนผูให
บริการโดยตรง จึงไดนำเอามาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัด
การส่ิงแวดลอม และมาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS18001 
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาปรับใช
ภายในองคกร และผานการรับรองระบบการจัดการท้ังสองจาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) พรอมท้ังไดประกาศ 
“นโยบายสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย” เพื่อ
กำหนดใชภายในโรงพยาบาล ต้ังแตป 2546 และไดถายทอดให
พนักงานตลอดจนผูที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วกนั โดยมีการนำไป
ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง  

นอกจากนี้บริษัทยังมีสวนชวยเหลือกิจกรรมการกุศลหลาย
อยางและสนับสนุนความหวงใยของพนักงานท่ีมีตอส่ิงแวดลอม
และชุมชน โดยตั้งแตป 2550 บริษัทไดจัดต้ัง “คณะกรรมการ
ชุมชนสัมพันธ” เพื่อดูแล ประสานงาน และติดตอสื่อสาร
ระหวางองคกรกับชุมชน

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งทางการเงินและขาว

สารทั่วไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุนและนักวิเคราะห
หลักทรัพย รวมถึงสาธารณชนท่ัวไป เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน 
ทั่วถึง เทาเทียม โปรงใส และทันการณ รวมทั้งเปนไปตามกฎ-
หมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัท ขอมูล
ที่เปนสาระสำคัญ ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
สวนไดเสียของผูถือหุน หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจสงผล
ตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัท ขอมูลนี้จะเผยแพรใน
เวลาอันเหมาะสม เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีท่ีโปรงใสผาน
ชองทางท่ียุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือ
ใหม่ันใจวาการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจ
ที่ยุติธรรมและไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบ
ตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชี แสดงไวในรายงานประจำป และแบบ 56-1 เพ่ือ
ใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึงพันธกิจ และหนาที่
ความรับผิดชอบตอขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีตองมีความ
ถูกตองครบถวนกอนที่จะมีการแพรหลายตอผูลงทุน

สำหรับการสื่อสารตอบุคคลภายนอกนั้น ผูบริหารระดับสูง
ท่ีไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริษัท คือกรรม-
การผูอำนวยการใหญ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 
และผูอำนวยการฝายการเงินที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ โดย
ในรอบป 2552 ที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง
ผูอำนวยการฝายการเงินที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธไดพบปะ
และใหขอมูลตอผูเกี่ยวของ ในโอกาสตางๆ ดังนี้

1. การนำเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Roadshow) 4 ครั้ง 
โดย Roadshow ในประเทศ 2 คร้ัง และในตางประเทศ 
2 คร้ัง

2. จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงานแกนักลงทุนและ
นักวิเคราะห (Analyst Meeting) 4 ครั้ง

3. ตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหที่ขอพบเพื่อรับทราบ
การดำเนินงานของบริษัท (Company Visits และ 
Conference Call) 77 ครั้ง
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4. นำนักลงทุนและนักวิเคราะหพบผูบริหารและเยี่ยมชม
กิจการ (Site Visits) 2 ครั้ง

นอกจากน้ีบริษัทมีการใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท ผลการดำเนิน
งาน งบการเงิน และสารสนเทศท่ีบริษัทแจงตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี www.set.or.th และ
เว็บไซตของบริษัทที ่ www.bangkokhospital.com กรณีที่ผู
ลงทุนและผูท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถ
ติดตอมายังผูอำนวยการฝายการเงินท่ีดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ 
โทร. 0-2755-1793 E-mail : investor@bangkokhospital.com 
หรือผานเว็บไซตของบริษัทท่ี www.bangkokhospital.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอย 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนท้ังส้ิน 14 ทาน ประกอบดวย

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Directors) จำนวน 7 ทาน 
และกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Directors) 
จำนวน 7 ทาน ซ่ึงในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระ จำนวน 5 ทาน    

กรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการที่เปนผูบริหาร คือ กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การบริหารจัดการเต็มเวลาและไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปน
ประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่
เทียบเทา  
 
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร คือ กรรมการที่ไมมีสวนเกี่ยว
ของกับการบริหารจัดการเต็มเวลาหรือไดรับคาตอบแทนราย
เดือนเปนประจำจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ดังกลาวอาจเปนผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุน
รายใหญ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัท 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน โดยเปน
อิสระตอการบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอำนาจ

ควบคุมกิจการและเปนผูที่ไมมีธุรกิจหรือความเกี่ยวของทางผล
ประโยชนในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่มีความ
เกี่ยวของกัน ซึ่งอาจทำใหผลประโยชนของบริษัทและ/หรือผล
ประโยชนของผูถือหุนตองลดลง  
 

คุณสมบัติหลักของกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทกำหนดเปน
ไปตามขอกำหนดของ กลต. ซึ่งประกอบดวย 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดในบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัท
ยอย ทั้งนี้ ใหนับรวมถึงการถือหุนของบุคคลที่เกี่ยวของ
ตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพยดวย

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำทุกเดือน 
ตลอดจนไมเปนผูที่มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือบริษัท
ในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือตองไมเปนบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยง หรือมีผลประโยชนรวม หรือมีสวน
ไดเสียในลักษณะดังกลาวมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ (คูสัญญาทางการคา ผูจัด
หาวัตถุดิบ เจาหน้ี/ลูกหน้ีเงินกูยืม) ไมวาทางตรงหรือทาง
ออม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท หรือ
บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย 

4) ไมเปนญาติสนิท กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ คูคา หรือ
ผูมีผลประโยชนในบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม 
บริษัทยอย หรือเปนญาติสนิทกับบุคคลที่อาจมีความขัด
แยงในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัท
รวม บริษัทยอย 

5) ไมเปนบุคคลท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนตัวแทนของผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม หรือเปนตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกรรมการ หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอำนาจควบคุม 

5.2 หนาที่ของกรรมการ
กรรมการทุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนด

และติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทซึ่งรวมถึงเรื่อง
ตางๆ ดังตอไปนี้  

1. กรรมการควรเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจอ่ืนอยาง
เพียงพอเพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 



2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้ง
การประชุมคณะกรรมการชุดยอยและต้ังคำถามท่ีสำคัญ
เพ่ือปกปองและรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 

3. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจะเรียนรู
ธุรกิจของบริษัท รวมท้ังแสดงความคิดเห็นของตนอยาง
อิสระดวยการเสียสละเวลาและความสนใจมากพอใหกับ
เร่ืองที่มีความสำคัญทั้งหมด  

4. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยันใหกับบริษัท เพ่ือรับ
รองความเปนอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัท
ในวันท่ีกรรมการอิสระยอมรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง
และทุกๆ ปหลังจากนั้น   

   
5.3 คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอำนาจอยางเต็มที่จากคณะ
กรรมการบริษัทใหทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และดำเนินการใหมั่นใจวาบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในการเปดเผยขอมูล และมี
มาตรการในการปองกันความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและเร่ือง
การเงินอยางครบถวน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน 
เปนผูท่ีมีความรอบรูและมีประสบการณท่ีเก่ียวของโดยตรงทาง
ดานบัญชี และการเงิน

ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจ
สอบจะใหผูตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของ
บริษัทตลอดท้ังป โดยบริษัทไดวาจางบริษัทจากภายนอกท่ีไดรับ
อนุญาตและมีคุณสมบัติครบถวนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามที่ กลต. 
ไดกำหนดไวเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของกิจการ ซ่ึง
บริษัทเช่ือวาการวาจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 
จะทำใหผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระและมีความคลองตัวใน
การรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอยางเท่ียงธรรมและมีประสิทธิ-
ภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการ
ตรวจสอบภายในตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการ
ประชุมทุกครั้ง 

ท้ังน้ี ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเก่ียวของ
กับงบการเงินและการเปดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท 
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน และผูอำนวยการฝาย
บัญชีของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวยทุกครั้ง ทั้งนี้ กอน
การประชุมในวาระที่เกี ่ยวของกับงบการเงินกับฝายบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกับผูสอบบัญชีโดยไมมี
ฝายบริหารรวมในการประชุมแตประการใด เพ่ือสอบถามประ-
เด็นความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีอาจเกิดข้ึนกับงบการเงินหรือฐานะการ
เงินของกิจการซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจพบ หรือขอจำกัดท่ีเกิดข้ึน
จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือให
มั่นใจวาผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอยางอิสระและไมมีขอ
จำกัดในการตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2551 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน เพ่ือ
ทำหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมาดำรงตำแหนง
กรรมการของบริษัท ตลอดจนมีหนาท่ีในการกำหนดหลักเกณฑ
ในการประเมินผลงานประจำปของกรรมการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณากำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการอยางเหมาะสม

5.4 การประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทลวงหนา

ตลอดป โดยจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน 
เพ่ือใหกรรมการบริษัททุกทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนา
และสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง โดยในการ
ประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมตางๆ ไวลวงหนา และ
มีวาระสืบเน่ือง เพ่ือติดตามงานท่ีไดมอบหมายไว ซ่ึงเลขานุการ
การบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมลวง
หนาอยางนอย 7 วันทำการ เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม ทั้งนี้ ในป 2552 
บริษัทไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 คร้ัง แบงเปนการ
ประชุมวาระสามัญ 12 คร้ัง และการประชุมวาระพิเศษ 1 คร้ัง
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5.5 การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร   
ปจจุบันบริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปน
ธรรม และเหมาะสมกับภาระหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกลเคียงในธุรกิจ
เดียวกัน  

สำหรับการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงนั้น 
บริษัทไดจัดใหมีการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมผานกระ-
บวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท
และฝายทรัพยากรบุคคลกำหนดไวสำหรับผูบริหารในแตละระดับ
โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทและผลงานของ
ผูบริหารแตละทาน

5.6 การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษัทมีโยบายในการสนับสนุนใหกรรมการของบริษัทและ

บริษัทในเครือไดเขาอบรมหลักสูตร Director Certificate Pro-
gram (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) 
กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือสงเสริม
ใหกรรมการมีความเขาใจในเร่ืองการกำกับดูแลธุรกิจใหมีประสิทธิ
ผลสูงสุดและสามารถนำความรูมาใชในการดำเนินนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีไดอยางตอเนื่อง โดยกรรมการของบริษัท
ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certificate Program 
และ Director Accreditation Program แลวรวม 13 ทาน 
รวมทั้งไดสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย 
หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และสำนักงาน กลต. ที่ได
มีการปรับปรุงใหม เพื่อถือปฏิบัติใหถูกตอง

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหนง จำนวนครั้ง
ที่เขาประชุม

13/13

13/13

13/13

11/13

12/13

12/13

13/13

13/13

11/13

11/13

12/13

8/13

13/13

13/13

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

กรรมการผูอำนวยการใหญ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

2. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

3. ศาสตราจารยนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี

4. นายแพทยพงษศักดิ์  วิทยากร

5. นายวัลลภ อธิคมประภา

6. นายแพทยจิโรจน สุชาโต

7. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

8. ศาสตราจารยนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

9. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

10. นายแพทยกิติพันธ วิสุทธารมณ

11. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร

12. ดร. สมชัย สัจจพงษ 

13. นายศรีภพ สารสาส  

14. นายประดิษฐ ทีฆกุล
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ลักษณะของรายการ
รายการระหวางบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 

กับบริษัทยอยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวของกันไดเปดเผยไว
แลวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 9 เรื่อง ราย
การธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยสามารถจำแนกลักษณะ
รายการ ไดเปน 2 ประเภท คือ

1. รายการธุรกรรมที่เปนการคาปกติและธุรกรรมที่สนับสนุน
ธุรกิจปกติ 
บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหวางกันที่เปนรายการ

ที่มีลักษณะตามปกติธุรกิจทั่วไป เชน รายการรายไดคารักษา
พยาบาลท่ีเกิดจากการสงตอคนไขระหวางกัน รายไดคาวิเคราะห 
Lab ระหวางกัน ฯลฯ หรือรายการท่ีสนับสนุนธุรกิจปกติ เชน 
การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ การจัดซ้ือจัดจาง หรือรายไดคาบริ-
หารจัดการจากการทำ share service ฯลฯ ซ่ึงรายการระหวาง
กันที่เกิดขึ้นนั้นเปนความจำเปนและมีความสมเหตุสมผลของ
การทำรายการท่ีเปนปกติของธุรกิจการรักษาพยาบาล หรือเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือกอ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท โดยมีเง่ือนไขการคาและการทำ
รายการไมแตกตางจากการทำรายการกับลูกคาท่ัวไป หรือบุคคล
ภายนอก

2. รายการใหความชวยเหลือทางการเงินระหวางกัน 
บริษัทมีนโยบายการท่ีจะเขาทำธุรกรรมการใหความชวยเหลือ

ทางการเงินกับบริษัทในเครือท่ีบริษัทถือหุนมากกวารอยละ 50 
เทาน้ัน โดยจะอยูภายใตเง่ือนไขท่ีบริษัทยอยดังกลาวจะตองไมมี
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันถือหุนในสวนท่ีเหลือเกินกวารอยละ 10 ซ่ึง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีธุรกรรมการใหความชวย
เหลือทางการเงินระหวางกันใน 3 ลักษณะ คือ 

1. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย โดยบริษัทจะเปนผูกูเงินโดย
ตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกูดังกลาวไป
ใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันในอัตรา
ที่สูงกวาตนทุนทางการเงินที่เกิดข้ึนจริง ไมเกินรอยละ 1 ตอป 
ซึ่งโดยรวมแลวเปนอัตราที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทยอยกู
เองโดยตรง  

ประโยชนท่ีไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบ้ีย
ท่ีต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีความสามารถในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา 

2. การค้ำประกันเงินกู แกบริษัทยอยในตางประเทศ
ประโยชนที่ไดรับ เพื่อใหบริษัทยอยที่จัดตั้งในตางประเทศ

สามารถหาแหลงเงินกูโดยตรงจากสถาบันการเงินในประเทศ
น้ันๆ โดยไดรับเง่ือนไขอัตราดอกเบ้ียสำหรับลูกคาช้ันดี (Prime 
Rate) จากผูใหกู

3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash 
Pooling) เพื่อประโยชนในการบริหารสภาพคลองทางการเงิน
ในกลุม โดย ณ สิ้นวันทำการระบบ Liquidity Management 
จะทำหนาท่ีโอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝากไวท่ีบัญชี
เงินฝากของบริษัทแม ซ่ึงเงินฝากท่ีโอนไปไวท่ีบัญชีของบริษัทแม 
จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกูระยะส้ันจากบริษัทในเครือ และ
มีการคิดอัตราดอกเบ้ียระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียว
กันหากบริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษทัฯ จะนำ
สภาพคลองสวนเกินของกลุมโอนไปยังบริษัทยอยที่ตองการใช
เงิน และมีการคิดอัตราดอกเบ้ียระหวางกันตามอัตราตลาดเชนกัน   

ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภาย
ในกลุม โดยบริษัทที่มีสภาพคลองสวนเกินจะไดรับดอกเบี้ยใน
อัตราท่ีสูงกวาดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน ขณะ
ที่บริษัทที่มีความตองการใชเงินสามารถกูเงินโดยมีตนทุนทาง
การเงินไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด 
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ลักษณะความสัมพันธบริษัทที่เกี่ยวของ ภาระหนี้เงินใหกูแกบริษัทในเครือ

เงินใหกูระยะยาว เงินใหกูระยะสั้น เงินทดรองจาย ดอกเบี้ยคางรับ รวมภาระหนี้

หนวย : บาท

ภาระค้ำประกัน เงินกูยืมระยะสั้น
(Cash Pooling)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

Ankor Pisith Co., Ltd

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

Royal Rattanak Medical 
Services Co., Ltd

บริษทั โกลบอล เมดิคัล เน็ทเวอรค จำกัด

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
 

รวม

บริษัทถือหุน 97.21%

บริษัทถือหุน 100%

บริษัทถือหุน 98.75%

บริษัทถือหุน 99.67%

บริษัทถือหุน 74.02%

บริษัทถือหุน 100%

บริษัทถือหุน 95.76%

บมจ.สมิติเวช ถือหุน 95%

บริษัทถือหุน 99.76%

บริษัทถือหุน 91.42%

บริษัทถือหุน 89.16%

บริษัทถือหุน 99.63%

บริษัทถือหุน 79%

บริษัทถือหุน 80%

บริษัทถือหุน 100%

บริษัทถือหุน 70%

บริษัทถอืหุน 100%

บริษัทถือหุน 100%

    353,288,137.33

152,510,967.40

139,667,885.07

-

-

103,397,746.57

725,400,823.69
 

89,138,949.61

20,706,000.00
 

86,500,938.36

430,000,000.00

319,722,630.21
    

-

14,949,315.00
(USD 450,000)

298,321,886.00
(USD 8,980,000)

53,153,120.00
(USD 1,6000,000)

-

-

2,786,758,399.24

             101,630.83

43,873.02

40,178.43
     

-

-

29,744.56

208,676.95

25,642.71

7,411.79

24,883.83

1,920,169.15

 260,457.33

21,575.34

2,600,589.80

4,266,486.66

1,847,998.11

359,173.12

177,925.31
 

11,936,416.95

-

-

-

-

-

-

-

-

2,107,846.40

-

-

39,592,554.01

25,000,000.00
 

26,576,560.00
(USD 800,000)

-

23,254,490.00
(USD 700,000)

16,110,640.00

76,849,839.84

209,491,930.25

  -

-

-

-

-

-
   
-

-

-
       

-

-

-
 
-

-
     

-

-

-

-

-

     353,389,768.16

152,554,840.42

139,708,063.50

-

-

103,427,491.13
 

725,609,500.64

89,164,592.32

22,821,258.19

86,525,822.19

431,920,169.15

359,575,641.55

25,021,575.34

44,126,464.80

302,588,372.66

78,255,608.11

16,469,813.12

77,027,765.15

3,008,186,746.44

40,872,410.54

51,722,343.61

90,676,757.43

79,450,925.33

55,765,657.30

14,484,377.51

220,358,469.26

0.00

0.00

50,057,387.40

7,894,585.03

0.00

11,603,094.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

622,886,008.28

 N/A

N/A

N/A
 

N/A
 

N/A
 

N/A
 

N/A

N/A
 

N/A
 

N/A
 

N/A
 

N/A
 

N/A

BDMS
USD 5,000,000

N/A

N/A

N/A

N/A



บุคคลท่ีมีความเก่ียวของโดยเปนกรรมการและผูบริหารรวม ไดแก 
1. นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร
2. นายวัลลภ อธิคมประภา
3. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
4. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
5. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
6. นายลี โค โซ
7. นางนฤมล นอยอ่ำ 
8. นายฌอง ชิน วา

บุคคลท่ีมีผลประโยชนรวมถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เกินรอยละ 5 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว

- ไมมี -
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ข้ันตอนการเขาทำรายการ
รายการธุรกรรมที่เปนการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ  

บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการเขาทำรายการ 
คือ ฝายจัดการจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจในกรณีที่เปนการทำ
รายการระหวางกันที่มีขนาดเล็กและเปนรายการที่มีเงื่อนไข
การคาปกติและมีเงื่อนไขการคาในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึง
กระทำกับบุคคลภายนอก และคณะกรรมการบริษัทจะเปนผู
พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่เปนการทำรายการระหวางกันที่มี
ขนาดกลางและขนาดใหญที่เปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาปกติ
รวมถึงรายการท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีไมเปนไปตามเง่ือน
ไขการคาปกติ แตสำหรับรายการท่ีมีขนาดใหญและไมเปนไปตาม
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รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน
บริษัทมีมาตรการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทใน

เครือที่บริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 เทานั้น โดยตองอยูภาย
ใตเง่ือนไขท่ีบริษัทยอยดังกลาวตองไมมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันถือหุน
ในสวนที่เหลือเกินกวารอยละ 10 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 และ
ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทเขาทำรายการความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอย
ภายใตเงื่อนไขดังกลาวได 

สำหรับรายการธุรกรรมประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาว
มาขางตนหรือธุรกรรมท่ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามความหมาย
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับที่กำหนดไวตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศอื่นๆ ที่
เกี่ยวของทุกประการ และเพื่อเปนการคุมครองผูลงทุน บริษัท
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหรายการระหวาง
กันเปนไปอยางยุติธรรม และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิด
ขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหบุคคลที่มีความเปนอิสระและมี
ความรูความชำนาญตามวิชาชีพเปนผูใหความเห็นตอรายการ
ดังกลาว และนำความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผย
รายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปที่
ไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี

เงื่อนไขการคาปกตินั้นที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูพิจารณาตัดสิน
เขาทำรายการ โดยการพิจารณาขนาดของรายการแบงเปนดังน้ี
• รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลคานอยกวาหรือเทากับ 

1 ลานบาท หรือ นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.03 ของสิน-
ทรัพยที่มีตัวตนสุทธิแลวแตจำนวนใดสูงกวา 

• รายการขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีมูลคามากกวา 1 ลานบาท
แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือ มากกวารอยละ 0.03 แตต่ำ
กวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจำนวนใด
จะสูงกวา 

• รายการขนาดใหญ คือ รายการที่มีมูลคามากกวาหรือเทากับ 
20 ลานบาท หรือ มากกวารอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตน
สุทธิ แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา 

อยางไรก็ตาม สืบเน่ืองจาก พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ฉบับแกไข ซ่ึงมีผลบังคับ
ใชในวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และสำนักงาน กลต. ไดมีหนังสือ
เวียนฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อใหการบริหารงาน
ของบริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจนำรายการเกี่ยวโยงกันที่
เปนรายการธุรกรรมทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนการ
คาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไประหวางบริษัทและบริษัทยอย กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2551 เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝายจัด
การสามารถพิจารณาการเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกันที่
เปนรายการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ขอตกลงทางการคาทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราคาบริการตาม
ราคาตลาด และมีเง่ือนไขการคาในลักษณะเดียวกับท่ีบริษัทพึง
กระทำกับบุคคลภายนอกได
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ประเภทรายการ

รายการธุรกรรมที่เปนการคาปกติ เชน การให
บริการรักษาพยาบาล การสงตอคนไขระหวางกัน 
การใหบริการวิเคราะห Lab เปนตน

รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคาท่ัวไป เชน 
ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เปนตน

การใหความชวยเหลือทางการเงิน

บริษัทมีนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอยคิดคาตอบแทนระหวางกัน หรือ
ระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกันในราคาตลาด
โดยมีอัตราคาบริการรักษาพยาบาล และมีเง่ือนไขการชำระเงิน ตลอดจน
เงื่อนไขการคาอื่นๆ เทาเทียมหรือเปนเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน หรือ
ไมแตกตางกับที่บริษัทและบริษัทยอย พึงกระทำกับผูรับบริการอื่นซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาหรือบริษัทคูสัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน 

ในกรณีท่ีบริษัทและบริษัทยอยมีรายการซ้ือสินคาและบริการ วัตถุดิบและ
เวชภัณฑตางๆ การจัดซ้ือจัดจาง การเขาทำสัญญาวาจาง สัญญากอสราง
หรือสัญญาจัดซ้ือจัดจางระหวางกัน หรือระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกับบริษัท ซ่ึงรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึน
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทยอย รายการดังกลาวจะตอง
มีราคาคาสินคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาดท่ีสามารถแขงขัน หรือ
อางอิงท่ีมาของราคาคาสินคาหรือคาบริการดังกลาวได และมีเง่ือนไขการ
ชำระเงินตลอดจนเง่ือนไขขอตกลงทางการอ่ืนๆ ไมแตกตางจากการท่ีบริษัท
และบริษัทยอยเขาทำธุรกรรมกับคูคารายอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณ
เดียวกัน  

บริษัทมีเปาหมายและนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอย
ภายในกลุม โดยรวมการบริการจัดการทางการเงินไวที่สวนกลางเพื่อให
เกิดการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะกอประโยชนสูงสุดแกองคกรโดยรวม ทั้งนี้ในการกำหนดวงเงินให
กู ยืมบริษัทจะประเมินในดานความสามารถในการชำระหนี้ มากกวา
อัตราสวนในการถือหุนของบริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยจะตองไมต่ำกวา
ตนทุนการเงินของบริษัท ทั้งนี้ การเขาทำรายการดังกลาวจะตองเปนไป
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ กฎระเบียบ
หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศ
ของคณะกรรมการตลาดทุน  

แนวโนมและนโยบาย
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2552 2551 เปล่ียนแปลง

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
รายไดอื่น 
รวมรายไดจากการดำเนินงาน
ตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่นๆ
คาใชจายในการบริหารและคาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน
กําไรจากการดำเนินงาน กอนหักคาใชจายทางการเงิน 
ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
กำไรจากการดำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
กำไรกอนรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)
Non - Recurring Items
กำไรสุทธิ

21,597
155
193

21,945
(12,454)
(4,472)

(16,926)

5,019

(2,277)
2,743

34
202

2,978
(641)
(547)
(60)

1,730
(5)

1,725

21,188
160
191

21,539
(12,048)
(4,561)

(16,609)

4,929

(2,170)
2,759

41
180

2,980
(647)
(689)
(55)

1,590
71

1,662

2%
(3)%
1%
2%
3%

(2)%
2%

2%

5%
(1)%

(18)%
12%
(0)%
(1)%

(21)%
9%
9%

(108)%
4%

หนวย : ลานบาท



สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิ 1,725 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
63 ลานบาท หรือรอยละ 4 จากป 2551 สาเหตุหลักโดยสรุป
ดังนี้
• รายไดจากการดำเนินงานรวม สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธัน-

วาคม 2552 มีจำนวน 21,945 ลานบาท เพิ่มขึ้น 406 ลาน
บาทหรือรอยละ 2 จากป 2551 โดยรายไดจากผูปวยนอกยัง
คงเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 ขณะที่รายไดจากผูปวยในลดลงรอยละ 
1 จากสถานการณทางเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออำนวยในชวงครึ่งป
แรกสงผลใหคนไขชาวตางชาติที่เดินทางมารักษาพยาบาลใน
ประเทศไทยลดลง โดยบางสวนชะลอการเขาพักรักษาในโรง-
พยาบาลหรือการผาตัดออกไป  

หากพิจารณาสัดสวนรายไดจากคนไขชาวไทยตอรายไดจาก
คนไขชาวตางชาติน้ัน รายไดจากคนไขชาวไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 
2 ขณะท่ีรายไดจากคนไขชาวตางชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 สงผล
ใหสัดสวนรายไดจากคนไขชาวไทย ตอชาวตางชาติ เปนรอยละ 
64 ตอรอยละ 36 ในป 2552

• ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนคารักษาพยาบาล
และอ่ืนๆ รวม 12,454 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2551 รอยละ 
3 สวนใหญเกิดจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก
การปรับคาครองชีพใหแกพนักงาน ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนต้ังแตเดือน

พฤษภาคม 2551 ประกอบกับการปรับเพิ่มขึ้นของคายาและ
ตนทุนคารักษาพยาบาลอ่ืนๆ ท้ังน้ีอัตราการเพ่ิมข้ึนของตนทุน
คารักษาพยาบาลน้ีสูงกวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดคารักษา
พยาบาล เปนผลใหอัตรากำไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 43.1 
ในป 2551 เปนรอยละ 42.3 ในป 2552

• คาใชจายในการบริหารและคาตอบแทนผูบริหาร มีจำนวน 
4,472 ลานบาทในป 2552 ลดลงรอยละ 2 จากป 2551 เน่ือง
จากมาตรการประหยัดคาใชจายของบริษัท สงผลใหกำไรจาก
การดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อม
ราคาและคาตัดจำหนาย (“EBITDA”) โดยไมรวมรายการไม
ปกติ (“Non-Recurring Items”) เพ่ิมข้ึนจาก 4,929 ลานบาท
ในป 2551 เปน 5,019 ลานบาทในป 2552 คิดเปนการเพ่ิม
ข้ึนรอยละ 2 และอัตรากำไร EBITDA (“EBITDA Margin”) 
โดยไมรวม Non- Recurring Items คงเดิมที่รอยละ 22.9 
ในป 2551 และป 2552  

• คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายมีจำนวน 2,277 ลานบาท 
ในป 2552 เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 จากในป 2551 เน่ืองจากมีการ
ลงทุนในสินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคาร
โรงพยาบาลและการจัดซื้อเครื่องมือแพทย  
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หนวย : ลานบาท
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2552 2551 เปลี่ยนแปลง

กำไรขั้นตน
อัตรากำไรขั้นตน
EBITDA (ไมรวม Non-Recurring Items)
อัตรา EBITDA (ไมรวม Non-Recurring Items)
EBITDA 
อัตรา EBITDA 
อัตรากำไรสุทธิ

9,143
42.3%
5,019

22.9%
5,014

22.9%
7.8%

9,140
43.1%
4,929

22.9%
5,001

23.1%
7.6%

0%
 

2%
 

0%
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• รายการอ่ืนๆ : - คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 641 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 1 จากป 2551 จากการไถถอนและซ้ือคืน
หุนกูแปลงสภาพและหุนกูจำนวนรวม 1,311 ลานบาท และ
ชำระคืนเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน

• ภาษีเงินไดนิติบุคคลจำนวน 547 ลานบาท ลดลงจากป 2551 
ซ่ึงมีภาษีเงินไดนิติบุคคลจำนวน 689 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติ
บุคคลที่ลดลงนี้มีสาเหตุหลักจากฐานรายไดที่ลดลงประกอบ
กับการที่บริษัทไดประโยชนจากการประหยัดภาษีจากกรม
สรรพากรซึ่งกำหนดอัตราภาษีรอยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิ 
300 ลานบาทแรก นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทไดปรับการ
คำนวณภาษีสำหรับป 2551 จำนวนรวม 39 ลานบาท และ
บันทึกคาใชจายที่เกิดจากการไถถอนและซื้อคืนหุนกูแปลง
สภาพซึ่งสามารถหักเปนคาใชจายทางภาษีได

จากผลการดำเนินงานที่กลาวมาขางตน หากไมรวม Non-

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 30,359 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึน 2,428 ลานบาท หรือรอยละ 9 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินลงทุนระยะสั้นรวมจำนวน 1,740 ลานบาท และการ
เพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการลงทุน
ในตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จำนวน 500 
ลานบาท

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 มีจำนวน 15,612 ลานบาท เพิ่มข้ึน 669 ลานบาท หรือ
รอยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สาเหตุหลักมาจาก
การออกหุนกูจำนวน 3,000 ลานบาท หักดวยการไถถอนและ

Recurring Items บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,730 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากป 2551 บริษัทและบริษัทยอย
บันทึก Non-Recurring Items ในป 2552 รวม 5 ลานบาทจาก
การไถถอนหุนกูแปลงสภาพ สวนในป 2551 Non-Recurring 
Items รวม 71 ลานบาทประกอบดวยกำไรจากการจายชำระหน้ี
กอนกำหนดของโรงพยาบาลบีเอ็นเอชซึ่งเปนบริษัทยอยจำนวน 
42 ลานบาทและกำไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพจำนวน 
29 ลานบาท 

หากรวม Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทยอยมี
กำไรสุทธิจำนวน 1,725 ลานบาท เพิ่มขึ้น 63 ลานบาท หรือ
รอยละ 4 จากป 2551 โดยอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
7.6 ในป 2551 เปนรอยละ 7.8 ในป 2552 และกำไรตอหุนข้ัน
พื้นฐานเพ่ิมขึ้นจาก 1.37 บาทในป 2551 เปน 1.42 บาทในป 
2552 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4 

ซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพและหุนกู การชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว
และระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และการลดลงของหน้ีสินหมุน
เวียนอ่ืน อยางไรก็ตามอัตราสวนหน้ีสินรวมตอทุนลดลงจาก 0.9 
เทาในป 2551 เปน 0.8 เทาในป 2552 สวนอัตราสวนหนี้สิน
สุทธิตอทุนลดลงจาก 0.8 เทาในป 2551 เปน 0.7 เทาในป 2552

สวนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวน
นอยของบริษัทยอย) มีจำนวน 14,151 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,738 
ลานบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากกำไรสุทธิ
ของป 2552 และการเพ่ิมข้ึนของสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน
ของบริษัทยอยจำนวน 774 ลานบาทสุทธิดวยเงินปนผลจาย
จำนวน 729 ลานบาท 

°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 31 ธ.ค. 51 เปลี่ยนแปลง

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญรวม
สวนของผูถือหุนรวม

30,359
15,612
14,151
14,747

27,931
14,943
12,413
12,988

9%
4%

14%
14%

หนวย : ลานบาท



งบกระแสเงินสด สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 
จำนวน 4,091 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 308 ลานบาทจากงวดเดียวกัน
ของปกอน สวนกระแสเงินสดใชไปใน กิจกรรมลงทุน รวมจำนวน 
3,347 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 537 ลานบาท จากการเพ่ิมข้ึนของเงิน
ลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น สุทธิดวยการลดลง
ของกระแสเงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม ซ่ึงในป 2551 
บริษัทไดเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง 
จำกัด (มหาชน) กระแสเงินสดท่ีใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 

2552 จำนวน 104 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
จำนวน 586 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการออกหุนกูหักกับการ
ไถถอนหุนกูแปลงสภาพและชำระคืนเงินกูจากสถาบันการเงิน
ในป 2552 ในขณะท่ีในป 2551 บริษัทปรับโครงสรางทางการ
เงินดวยการชำระคืนภาระหน้ีท่ีมีหลักประกันท้ังหมดกอนกำหนด 
และบริษัทกูเงินกูระยะยาวและออกหุนกูท่ีไมมีหลักประกัน สงผล
ใหบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ปลายงวดเพิ่มขึ้นเปน 1,886 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 จาก 1,246 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
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ÊÀÒ¾¤Å‹Í§
2552 2551 เปล่ียนแปลง

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

4,091
(3,347)
(104)
640

1,246
1,886

3,783
(2,810)
(690)
283
964

1,246

8%
 

19%
(85)%
126%
29%
51%

หนวย : ลานบาท
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คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอหนาท่ีและความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับกิจการ
ท่ีดี การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำป มีขอมูลท่ีถูกตองครบถวน เปดเผยอยาง
เพียงพอ และไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ 
ตลอดจนไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทท่ีผานมา และไดรับรายงานวารายงานทางการเงินของบริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบาย
ทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอยางระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรายงานความเห็นเหลานี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจำป 2552 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางบัญชีมี
การบันทึกอยางครบถวน ถูกตอง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพยสิน เพื่อปองกันการทุจริตหรือเสียหายอยางมีสาระสำคัญ

โดยสรุปแลว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ
เชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
μ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

(¹ÒÂá¾·Â�»ÃÒàÊÃÔ° »ÃÒÊÒ··Í§âÍÊ¶)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃãËÞ‹



บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ต้ังแตการตรวจสอบงบการเงินประจำ
ป 2548 ถึงปจจุบัน  ทั้งนี้ ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี โดยแยกเปน

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนเงินรวม 10,765,000 บาทรายละเอียดดังนี้ 

2. คาบริการอื่น
-ไมมี-
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คาสอบทานงบไตรมาส
รวม 3 ไตรมาสบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งหมด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
กลุมบริษัทในเครือ 25 บริษัท
               รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งหมด

870,000
6,043,800

คาตรวจสอบบัญชี
ประจำป

1,030,000
2,821,200

1,900,000
8,865,000

10,765,000
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ณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 24 กุมภาพันธ 2553 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทรวมในประเทศแหงหน่ึง
ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมน้ี ซ่ึงในป 2552 บริษัทฯ มีสวนแบงกำไรในบริษัทรวมน้ีเปนจำนวนเงินประมาณ 173.06 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 9.70 ของกำไรสุทธิรวม งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยขาพเจาไดรับรายงานการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชีนั้นแลว ดังนั้นการรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจำนวนเงินและรายการตางๆ ของบริษัทรวมซึ่งรวมอยูใน
งบการเงินรวมนี้จึงถือตามรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอื่นนั้น งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีน้ี ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสำนักงานเดียวกันกับขาพเจา
ซึ่งไดแสดงความเห็นตองบการเงินอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี
ที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
 

ขาพเจาเห็นวา จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
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วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำและต๋ัวสัญญาใชเงิน   
ลูกหน้ีการคา   

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ  

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ   
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
สินคาคงเหลือ   
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ   
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน   
เงินลงทุนในบริษัทยอย   
เงินลงทุนในบริษัทรวม   
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
ดอกเบ้ียคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ   
ที่ดินท่ียังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน   
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ   
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ   

คาความนิยม  
สิทธิการเชา - สุทธิ  
อื่นๆ  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   
รวมสินทรัพย 

 
657,870,576 

 100,008,627 

 4,821,058 
 574,379,015 
 579,200,073 
 45,811,120 
 44,893,942 
 55,318,841 
 77,218,445 

 1,560,321,624 

 - 
 7,488,821,323 
 1,564,949,322 
 970,059,977 

 3,560,758,760 
 33,609,727 

 5,642,176,136 
 472,414,200 
 80,839,640 

 - 
 67,433,298 
 11,781,913 

 19,892,844,296 
 21,453,165,920 

 
1,132,426,487 

 1,200,008,819 

 6,933,989 
 530,507,110 
 537,441,099 
 209,491,930 
 43,080,775 
 62,412,093 
 59,687,343 

 3,244,548,546 

 - 
 7,787,327,240 
 1,564,949,322 
 1,639,189,246 
 2,786,758,398 

 - 
 5,046,929,773 
 472,414,200 
 79,722,545 

 - 
 63,218,312 
 11,920,868 

 19,452,429,904 
 22,696,978,450 

 
1,246,393,802 
 102,024,515 

 1,260,314 
 1,551,802,049 
 1,553,062,363 

 - 
 46,481,139 

 225,262,429 
 199,129,584 

 3,372,353,832 

 16,495,645 
 - 

 1,789,561,928 
 970,349,897 

 - 
 - 

 19,279,947,069 
 472,414,200 
 138,011,097 

 1,238,932,364 
 579,702,143 
 73,579,332 

 24,558,993,675 
 27,931,347,507 

 
1,886,441,519 

 1,201,828,280 

 1,057,764 
 1,550,407,331 
 1,551,465,095 

 - 
 22,282,754 

 255,239,428 
 165,901,617 

 5,083,158,693 

 15,972,003 
 - 

 1,932,153,307 
 1,639,479,166 

 - 
 - 

 19,130,027,923 
 472,414,200 
 171,162,546 

 1,296,206,907 
 547,735,250 
 70,399,504 

 25,275,550,806 
 30,358,709,499 

6 
6 
8 
9 

9 
9 
10 

6, 7
11 
12 
13 
9 
9 
14 
15 
16 

9, 17

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 25512552 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

สินทรัพย
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 25512552 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   
เจาหน้ีการคา   

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน  

รวมเจาหน้ีการคา   
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป   
สวนของหน้ีสินสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป   
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
เจาหน้ีคากอสรางและเงินประกันผลงาน   
เจาหน้ีอื่น   

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน  

รวมเจาหน้ีอื่น   
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย   
คาใชจายคางจาย   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน   
หน้ีสินไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก   
  สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป   
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก   
  สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป   
หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบท่ีเปนหน้ีสิน   
หุนกู   
รายไดรอตัดบัญชี   
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน   
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน   
รวมหน้ีสิน   

 
491,629,501 

 65,491,637 
 292,047,566 
 357,539,203 

 343,800,000 
11,449,935 

 396,579,769 
 36,056,647 

 15,182,290 
 154,551,711 
 169,734,001 
 71,937,155 

 386,781,599 
 127,489,068 

 2,392,996,878 

 2,828,580,550 

 1,373,878 
 2,292,223,118 
 4,993,847,500 
 222,625,315 

 6,963,159 
 10,345,613,520 
 12,738,610,398 

 
- 

 88,794,752 
 285,716,409 
 374,511,161 

 343,800,000 
1,246,892 

 622,886,008 
 9,837,062 

 18,388,303 
 64,941,432 
 83,329,735 
 24,349,374 

 431,028,223 
 95,695,305 

 1,986,683,760 

 2,463,900,000 

 1,365,469 
 1,118,424,555 
 7,959,772,841 
 184,350,029 
 73,433,342 

 11,801,246,236 
 13,787,929,996 

 
526,652,412 

 35,157,809 
 957,200,870 
 992,358,679 

 369,625,715 
108,254,641 

 - 
 149,309,013 

 42,712,741 
 428,607,137 
 471,319,878 
 282,692,316 
 966,506,043 
 317,954,851 

 4,184,673,548 

 3,007,019,765 

 142,463,832 
 2,292,223,118 
 4,993,847,500 
 222,625,315 
 100,521,261 

 10,758,700,791 
 14,943,374,339 

 
33,257,561 

 57,896,410 
 982,306,503 

 1,040,202,913 

 361,887,773 
79,818,848 

 - 
 82,693,032 

 14,449,337 
 284,682,597 
 299,131,934 
 236,346,148 

 1,066,853,906 
 294,613,754 

 3,494,805,869 

 2,608,338,306 

 94,271,358 
 1,118,424,555 
 7,959,772,841 
 184,350,029 
 151,624,226 

 12,116,781,315 
 15,611,587,184 

18 

9 

19 
20 
9 

9 

19 

20 
29 
30 

9 

§º ǾÅ (µ‹Í)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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§º´ØÅ (µ‹Í)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สวนของผูถือหุน   
ทุนเรือนหุน   

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

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

สวนเกินมูลคาหุน   
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  
ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน  

ผลกำไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง   
สวนต่ำกวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน  
สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน  

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบท่ีเปนทุน   
กำไรสะสม   

จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย  
ยังไมไดจัดสรร  

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ   
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย   
รวมสวนของผูถือหุน   
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน   

 1,312,264,222

 1,214,498,745

 5,780,550,869
 - 

 (791,652)
 728,481,200

 - 
 23,416,340

 131,226,422
 837,173,598

 8,714,555,522
 - 

 8,714,555,522
 21,453,165,920

 

1,312,264,222 

 1,214,498,745

 5,793,046,312
 - 

 (221,533)
 728,481,200

 - 
 10,920,897

 131,226,422
 1,031,096,411
 8,909,048,454

 - 
 8,909,048,454

 22,696,978,450

 

1,312,264,222 

 1,214,498,745

 5,843,474,797
 305,000,325

 (11,257,146)
 1,206,975,665
 (10,895,437)
 23,416,340

 131,226,422
 3,710,468,507

 12,412,908,218
 575,064,950

 12,987,973,168
 27,931,347,507

 

1,312,264,222

 1,214,498,745

 5,855,970,240
 305,000,325

 (10,687,027)
 1,980,926,848
 (44,143,583)
 10,920,897

 131,226,422 
 4,706,957,515 

 14,150,670,382 
 596,451,933 

 14,747,122,315 
 30,358,709,499 

29 

29 

29 

13 
14, 15

29 

22 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 25512552 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
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§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 25512552 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

รายได    
รายไดคารักษาพยาบาล   
รายไดอื่น    

รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร  
ดอกเบ้ียรับ  
เงินปนผลรับ  
อื่นๆ  

รวมรายไดอื่น    
รวมรายได   
คาใชจาย    
ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย   
คาใชจายในการบริหาร   
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย   
คาตอบแทนผูบริหาร   
รวมคาใชจาย   
กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   

คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล   
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   
กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบคุคล   
คาใชจายทางการเงิน   
กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล   
กำไรสุทธิสำหรับป   
การแบงปนกำไรสุทธิ   
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ   
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย   
   
กำไรตอหุน   
กำไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน   
กำไรสุทธิ   
จำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (หุน)   

 
6,970,333,419 

 39,954,934 
 194,251,781 
 102,128,298 
 324,452,446 
 660,787,459 

 7,631,120,878 

 3,884,345,309 
 1,824,955,040 
 716,338,486 
 51,337,919 

 6,476,976,754 

 1,154,144,124 
 - 

 1,154,144,124 
 (573,536,691) 
 580,607,433 

 (233,081,173) 
 347,526,260 

347,526,260 

0.29 
1,214,340,916 

 
6,879,286,497 

 36,848,096 
 198,150,084 
 633,727,998 
 295,650,168 

 1,164,376,346 
 8,043,662,843 

 3,872,044,274 
 1,778,157,914 
 743,223,938 
 57,497,103 

 6,450,923,229 

 1,592,739,614 
 - 

 1,592,739,614 
 (617,759,291) 
 974,980,323 
 (52,363,603) 
 922,616,720 

922,616,720 

0.76 
1,214,498,745 

 
21,187,668,843

 160,330,624
 41,058,670

 318,590
 262,172,689
 463,880,573

 21,651,549,416

 12,048,162,509
 4,509,948,343
 2,169,880,348

 51,337,919
 18,779,329,119

 2,872,220,297
 179,852,400

 3,052,072,697
 (646,844,082)
 2,405,228,615
 (688,506,748)
 1,716,721,867

1,662,078,614
 54,643,253

 1,716,721,867

1.37
1,214,340,916

 
21,596,974,653

 155,156,443
 33,529,347

 554,764
 187,787,501
 377,028,055

 21,974,002,708

 12,454,004,110
 4,414,408,075
 2,276,666,565

 57,497,103
 19,202,575,853

 2,771,426,855
 201,692,230

 2,973,119,085
 (641,337,330)
 2,331,781,755
 (546,894,044)
 1,784,887,711

1,725,182,915
 59,704,796

 1,784,887,711

1.42
1,214,498,745

9 

9 
9 

11, 12

9 
9, 23

14, 16, 17, 23

12.1 

31 

25 
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§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   
กำไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)   

จากกิจกรรมดำเนินงาน  
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย  
รายการตัดบัญชีสินทรัพย  
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  
กลับรายการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียคางรับ  

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย  
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  
กำไรจากการจายชำระหน้ีกอนกำหนด  
กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน  
กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
กำไรจากการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพ  
ขาดทุนจากการไถถอนหุนกูแปลงสภาพ  
คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนกูตัดจำหนาย  
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง  
รายไดดอกเบ้ียรับ  
รายไดจากเงินปนผลรับ  
คาใชจายดอกเบ้ีย  

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง   

ลูกหน้ีการคา  
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
สินคาคงเหลือ  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  

หน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)   
เจาหน้ีการคา  
เจาหน้ีอื่น  
คาใชจายคางจาย  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
รายไดรอตัดบัญชี  
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   
ดอกเบ้ียรับจากการดำเนินงาน  
จายดอกเบ้ีย  
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน  

 
580,607,433

 716,338,486
 - 

 81,170,825

 - 
 (37,978,521)

 - 
 - 
 - 
 - 

 (29,576,336)
 - 

 38,082,023
 10,456,281
 (2,230,340)

 (194,251,781)
 (102,128,298)
 573,536,691
1,634,026,463

 
(85,716,987)
 19,669,985
 4,299,017
 2,673,162
 (998,396)

 33,290,586
 85,859,558

 (15,525,226)
 6,512,472
 8,000,000
 2,039,119

1,694,129,753
 234,719,987

 (449,712,659)
 (264,309,262)
1,214,827,819

 
974,980,323

 743,223,938
 4,549,126

 28,473,416

 (9,584,895)
 (38,275,286)

 - 
 - 
 - 
 - 

 (2,395,252)
 7,782,418

 47,500,636
 18,679,707
 19,807,869

 (198,150,084)
 (633,727,998)
 617,759,291
1,580,623,209

 
13,285,558

 10,418,296
 (7,093,252)
 20,545,491
 1,545,325

 16,971,958
 (85,716,393)
 55,120,020
 45,413,288

 -
 66,470,183

1,717,583,683
 220,099,943

 (564,723,681)
 (99,690,631)
1,273,269,314

 
2,405,228,615

 2,169,880,348
 13,190,403

 127,412,520

 - 
 (37,978,521)

 (179,852,400)
 (41,773,073)

 (66,240)
 (1,991,311)

 (29,576,336)
 - 

 38,082,023
 26,910,499

 - 
 (41,058,670)

 (318,590)
 646,844,082
5,094,933,349

 
(346,846,481)
 131,303,522
 (13,021,256)
 (14,414,482)

 (188,179,718)

 137,561,585
 157,744,326
 124,010,494

 (113,490,205)
 8,000,000
 6,578,655

4,984,179,789
 42,141,097

 (599,238,864)
 (643,983,242)
3,783,098,780

 
2,331,781,755

 2,276,666,565
 20,577,018
 97,261,290

 - 
 (38,275,286)

 (201,692,230)
 - 
 - 
 - 

 (2,395,252)
 7,782,418

 47,500,636
 (134,284)

 (550)
 (33,529,347)

 (554,764)
 641,337,330
5,146,325,299

 
(95,664,022)
 24,198,382

 (29,976,999)
 29,677,935
 (7,717,809)

 47,844,234
 (172,100,088)
 113,292,717
 130,588,680

 -
 51,887,062

5,238,355,391
 21,146,924

 (573,108,044)
 (595,249,137)
4,091,145,134

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 25512552 2551

(หนวย: บาท)
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สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 25512552 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมข้ึน   
เงินฝากท่ีมีภาระค้ำประกันลดลง   
เงินปนผลรับ   
ดอกเบ้ียรับจากการลงทุน   
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน   
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน   
รับชำระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
เงินสดรับสุทธิจากการจำหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ   
เงินสดจายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ   
สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมข้ึน   
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง   
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน(ลดลง)   
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
เงินสดจายชำระเจาหน้ีสัญญาเชาการเงิน   
เงินสดรับจากการออกหุนกู   
เงินสดจายซ้ือคืนหุนกู   
เงินสดจายซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพ   
เงินสดจายไถถอนหุนกูแปลงสภาพ   
เงินปนผลจาย   
เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนสวนนอย   
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินป   
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด    
รายการท่ีไมใชเงินสด   

สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน  
เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  
เจาหน้ีกอสรางและเงินประกันผลงานลดลง  
ตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สินจากการยกเลิกสัญญาเชาการเงิน       

 (100,000,309)
 - 

 142,128,298
 - 

 (1,086,901,172)
 - 

 (46,113,400)
 (4,674,025,539)
 1,117,000,350

 5,433,763
 (573,203,191)
 (11,420,796)

 (5,227,101,996)
 

(500,000,000)
 396,579,769
 189,934,200

 (554,614,200)
 (12,841,665)

 2,992,989,930
 (30,000,000)
 (78,737,791)

 (1,202,108,183)
 (728,693,907)

 - 
 472,508,153

 (3,539,766,024)
 - 

 (3,539,766,024)

1,553,815
 (77,207,048)
 36,056,647

 - 

 (1,100,000,192)
 - 

 633,727,998
 9,625,247

 (467,065,067)
 (500,000,000)
 (166,271,430)
 (436,073,096)
 1,192,855,658

 25,576,935
 (290,238,829)

 (3,085,250)
 (1,100,948,026)

 
(500,000,000)
 226,306,239
 189,934,200

 (554,614,200)
 (12,841,665)

 2,992,989,930
 (30,000,000)
 (78,737,791)

 (1,202,108,183)
 (728,693,907)

 - 
 302,234,623 
 474,555,911 
 657,870,576 

 1,132,426,487 

1,553,815
 (77,207,048)
 (26,219,585)

 - 

 (45,350,596)
 774,007

 63,254,678
 - 

 (842,936,617)
 - 
 - 
 - 
 - 

 22,115,672
 (1,976,189,074)

 (32,158,412)
 (2,810,490,342)

 
(291,042,037)
 (13,627,481)

 3,498,461,041
 (6,835,369,459)
 (114,903,728)
 4,991,975,000

 - 
 (1,312,015,408)

 - 
 (607,065,406)

 (6,229,540)
 (689,817,018)
 282,791,420
 963,602,382

 1,246,393,802

77,288,669
 139,352,348
 (61,479,452)

 - 

1,099,803,765
 523,642

 59,553,352
 9,625,247

 (277,865,055)
 (500,000,000)

 - 
 - 
 - 

 16,713,090
 (1,495,934,300)

 (59,414,422)
(3,346,602,211)

 
(500,000,000)

 - 
 189,934,200

 (588,449,060)
 (132,240,598)
 2,992,989,930
 (30,000,000)
 (78,737,791)

 (1,202,108,183)
 (728,693,907)
 (27,189,797)

 (104,495,206)
640,047,717

 1,246,393,802
1,886,441,519

59,907,857
 (154,713,875)
 (66,615,981)
 (20,092,005)
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§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550
รายไดและคาใชจายท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
  สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน

ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
รับรูสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

        ของบริษัทรวม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
โอนคาความนิยมติดลบตนงวดเขากำไรสะสม
โอนคาความนิยมติดลบตนงวดเขากำไรสะสม
  ของบริษัทรวม

รวมรายไดและคาใชจายท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน
กำไรสุทธิสำหรับป
รวมรายไดและคาใชจายท้ังส้ินท่ีรับรูสำหรับป
เงินปนผลจาย
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551
รายไดและคาใชจายท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:
  สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน

ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

รวมรายไดและคาใชจายท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน
กำไรสุทธิสำหรับป
รวมรายไดและคาใชจายท้ังส้ินท่ีรับรูสำหรับป
เงินปนผลจาย
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552

 (6,491,571)

 - 
 - 
 - 

(713,484)

 (4,052,091)
 - 
 - 

 - 
 (4,765,575)

 - 
 (4,765,575)

 - 
 - 

 (11,257,146)
 (11,257,146)

 - 
 - 
 - 

570,119
 - 

 570,119
 - 

 570,119
 - 
 - 

 (10,687,027)

 305,000,325 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 305,000,325 
 305,000,325 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 305,000,325 

 5,816,433,794 

 - 
 13,795,454 
 13,245,549 

 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 27,041,003 

 - 
 27,041,003 

 - 
 - 

 5,843,474,797 
 5,843,474,797 

 - 
 807,460 

 11,687,983 
 - 
 - 

 12,495,443 
 - 

 12,495,443 
 - 
 - 

 5,855,970,240 

 1,214,130,812 

 - 
 - 
 367,933 
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 367,933 
 - 
 367,933 
 - 
 - 

 1,214,498,745 
 1,214,498,745 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 1,214,498,745 

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ผลกำไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

ผลตางจากการปรับ
โครงสรางการถือหุน

สวนเกินมูลคาหุน

สวนต่ำกวาทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

14 
29 
29 

21 

14 
29 
29 

21 

หมายเหตุ
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กำไรสะสม

(หนวย: บาท)

 11,709,991,643 

 50,320,793 
 - 

 13,472,176 
 (713,484) 

 (4,052,091) 
 23,806,478 

 152,426,376 

 8,805,494 
 244,065,742 

 1,716,721,867 
 1,960,787,609 
 (607,065,406) 
 (75,740,678) 

 12,987,973,168 
 12,987,973,168 

 815,872,500 
 - 
 - 
 570,119 

 (33,248,146) 
 783,194,473 

 1,784,887,711 
 2,568,082,184 
 (728,693,907) 
 (80,239,130) 

 14,747,122,315 

 596,162,375 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 54,643,253 
 54,643,253 

 - 
 (75,740,678) 
 575,064,950 
 575,064,950 

 41,921,317 
 - 
 - 
 - 
 - 

 41,921,317 
 59,704,796 

 101,626,113 
 - 

 (80,239,130) 
 596,451,933 

 11,113,829,268 

 50,320,793 
 - 

 13,472,176 
 (713,484) 

 (4,052,091) 
 23,806,478 

 152,426,376 

 8,805,494 
 244,065,742 

 1,662,078,614 
 1,906,144,356 
 (607,065,406) 

 - 
 12,412,908,218 
12,412,908,218 

 773,951,183 
 - 
 - 
 570,119 

 (33,248,146) 
 741,273,156 

 1,725,182,915 
 2,466,456,071 
 (728,693,907) 

 - 
 14,150,670,382 

 2,494,223,429 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 152,426,376 

 8,805,494 
 161,231,870 

 1,662,078,614 
 1,823,310,484 
 (607,065,406) 

 - 
 3,710,468,507 
 3,710,468,507 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 1,725,182,915 
 1,725,182,915 
 (728,693,907) 

 - 
 4,706,957,515 

 131,226,422

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 131,226,422
 131,226,422

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 131,226,422

 37,353,100

 - 
 (13,795,454)

 (141,306)
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 (13,936,760)

 - 
 (13,936,760)

 - 
 - 

 23,416,340
 23,416,340

 - 
 (807,460)

 (11,687,983)
 - 
 - 

 (12,495,443)
 - 

 (12,495,443)
 - 
 - 

 10,920,897

 (34,701,915)

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 23,806,478

 - 

 - 
 23,806,478

 - 
 23,806,478

 - 
 - 

 (10,895,437)
 (10,895,437)

 - 
 - 
 - 
 - 

 (33,248,146)
 (33,248,146)

 - 
 (33,248,146)

 - 
 - 

 (44,143,583)

1,156,654,872 

 50,320,793 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 50,320,793 

 - 
 50,320,793 

 - 
 - 

 1,206,975,665 
 1,206,975,665 

 773,951,183 
 - 
 - 
 - 
 - 

 773,951,183 
 - 

 773,951,183 
 - 
 - 

 1,980,926,848 

สวนเกินทุนจาก
การตีราคาท่ีดิน

ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน

หุนกูแปลงสภาพ - 
องคประกอบท่ีเปนทุน

จัดสรรแลว -
สำรองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของ
ผูถือหุนบริษัทใหญ

สวนของผูถือหุน
สวนนอย

ของบริษัทยอย
รวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

งบการเงินรวม
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§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (µ‹Í)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550
รายไดและคาใชจายท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

รวมรายไดและคาใชจายท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน
กำไรสุทธิสำหรับป
รวมรายไดและคาใชจายท้ังส้ินท่ีรับรูสำหรับป
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
รายไดและคาใชจายท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน:

ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

รวมรายไดและคาใชจายท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน
กำไรสุทธิสำหรับป
รวมรายไดและคาใชจายท้ังส้ินท่ีรับรูสำหรับป
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552

 5,753,509,866 

 13,795,454 
 13,245,549 

 - 
 27,041,003 

 - 
 27,041,003 

 - 
 5,780,550,869 

 5,780,550,869 

 807,460 
 11,687,983 

 - 
 12,495,443 

 - 
 12,495,443 

 - 
 5,793,046,312 

 1,214,130,812 

 - 
 367,933 
 - 
 367,933 
 - 
 367,933 
 - 

 1,214,498,745 

 1,214,498,745 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 1,214,498,745 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สวนเกินมูลคาหุนสามัญทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

29 
29 

21 

29 
29 

21 

หมายเหตุ
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(หนวย: บาท)

 8,961,335,976

 - 
 13,472,176
 (713,484)

 12,758,692
 347,526,260
 360,284,952

 (607,065,406)
 8,714,555,522

 8,714,555,522

 - 
 - 
 570,119
 570,119

 922,616,720
 923,186,839

 (728,693,907)
 8,909,048,454

 1,096,712,744

 - 
 - 
 - 
 - 

 347,526,260
 347,526,260

 (607,065,406)
 837,173,598

 837,173,598

 - 
 - 
 - 
 - 

 922,616,720
 922,616,720

 (728,693,907)
 1,031,096,411

 131,226,422

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 131,226,422

 131,226,422

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 131,226,422

 37,353,100

 (13,795,454)
 (141,306)

 - 
 (13,936,760)

 - 
 (13,936,760)

 - 
 23,416,340

 23,416,340

 (807,460)
 (11,687,983)

 - 
 (12,495,443)

 - 
 (12,495,443)

 - 
 10,920,897

 728,481,200 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 728,481,200 

 728,481,200 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 728,481,200 

 (78,168)

 - 
 - 

 (713,484)
 (713,484)

 - 
 (713,484)

 - 
 (791,652)

 (791,652)

 - 
 - 

 570,119
 570,119

 - 
 570,119

 - 
 (221,533)

ผลกำไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง หุนกูแปลงสภาพ - 
องคประกอบท่ีเปนทุน

สวนเกิน(ต่ำกวา)ทุนจาก
การเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

สวนเกินทุนจาก
การตีราคาท่ีดิน

จัดสรรแลว - สำรอง
ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

กำไรสะสม รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ไดจัดตั้งข้ึนเปนบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย และไดแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชน เม่ือวันที่ 3 มกราคม 2537 บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยู
จดทะเบียนเลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงิน
ไดทำข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยดังกลาว

งบการเงินนี้ไดจัดทำข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมน้ีจัดทำข้ึนโดยรวมงบการเงินสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ

จำกัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้

ถือหุนโดยบริษัทฯ
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
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 
(เดิมช่ือ “บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จำกัด”)

94.32
98.69
99.63
88.66
79.00
97.09

100.00
100.00
99.76
99.61
87.86
74.02
95.00
80.00

100.00
70.00

100.00
100.00
100.00

95.76
98.75
99.63
91.42
79.00
97.21

100.00
100.00
99.76
99.67
89.16
74.02
95.00
80.00

100.00
70.00

100.00
100.00
100.00

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 
10 ลานเหรียญสหรัฐฯ
10 ลานเหรียญสหรัฐฯ
26,000 ลานเรียล
9,200 ลานเรียล

35 ลานบาท
160 ลานบาท

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 
10 ลานเหรียญสหรัฐฯ
10 ลานเหรียญสหรัฐฯ
26,000 ลานเรียล
9,200 ลานเรียล

35 ลานบาท
260 ลานบาท

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
เซ็นทรัลแลป
เซ็นทรัลแลป
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
การลงทุน
โรงพยาบาล

ทุนจดทะเบียน
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ)

ลักษณะของธุรกิจ 2552 25512552 2551ชื่อบริษัท
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บริษัทยอยทุกบริษัทจัดต้ังในประเทศไทยท้ังหมดยกเวน 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. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
กัมพูชา
 

ข) อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม
อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ
2551 สรุปไดดังนี้

ทุนจดทะเบียน
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ)

ลักษณะของธุรกิจ 2552 25512552 2551ชื่อบริษัท

100.00
99.94

100.00
100.00

-

100.00
99.94

100.00
100.00
100.00

1 ลานบาท
105 ลานบาท

1 ลานบาท
30 ลานบาท

-

1 ลานบาท
105 ลานบาท

1 ลานบาท
30 ลานบาท
70 ลานบาท

ถือหุนโดยบริษัทฯ (ตอ)
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมการแพทย จำกัด”)

โรงพยาบาล
ประกันสุขภาพ
บริหารจัดการ
บริการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โรงพยาบาล

ทุนจดทะเบียน
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ)

ลักษณะของธุรกิจ 2552 25512552 2551ชื่อบริษัท
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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188 ลานบาท

0.1 ลานบาท

14 ลานบาท

15 ลานบาท

5 ลานบาท

188 ลานบาท

0.1 ลานบาท

14 ลานบาท

15 ลานบาท

5 ลานบาท

โรงพยาบาล

ใหบริการจัดการและบริหารทรัพยสิน
ที่เกี่ยวของในธุรกิจรักษาพยาบาล 
ภัตตาคารและประกอบการอาหารสุขภาพ
และบริการจัดการอาคารและสถานท่ี
ภัตตาคารและประกอบอาหารสุขภาพ

การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ
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ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุม
บริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่เปนสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยตามบัญชีของบริษัทฯ

และสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
ฉ) ผลตางของตนทุนของเงินลงทุนท่ีเกินกวาหรือต่ำกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีสามารถระบุได

ของบริษัทยอยตามสวนของบริษัทฯ ณ วันซื้อหุนไดแสดงภายใตหัวขอ “คาความนิยม” ในงบดุล

2552 25512552 2551

อัตรารอยละของสินทรัพยของ
บริษัทยอยท่ีรวมอยูในงบดุลรวม

อัตรารอยละของรายได
คารักษาพยาบาลของบริษัทยอยที่รวม

อยูในงบกำไรขาดทุนรวม

25.67
3.25
7.33
6.74
0.75

10.41
4.40
1.62
1.04
2.54
2.59
0.02
0.12
0.37
-

0.35
-
-
-

-
-
-
-
-

25.32
3.52
7.14
6.78
0.78

10.20
4.77
1.81
1.15
2.51
3.12
0.11
0.16
0.40
-

0.51
-
-
-

-
-
-
-
-

20.97
4.01
5.13
4.33
0.53
9.15
3.45
1.39
1.32
2.21
3.19
0.52
0.14
1.49
1.42
0.83
0.29
0.13
0.62

-
0.19
-

0.17
-

20.31
3.58
5.01
3.71
0.65
7.72
3.07
1.33
1.21
1.86
2.86
0.50
0.21
1.23
2.30
0.70
0.26
0.12
0.96

-
0.17
-

0.63
0.24

  
1.

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

บริษัทยอย
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
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 อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด 
(เดิมช่ือ “บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จำกัด”)
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมการแพทย จำกัด”)



แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  (ปรับปรุง 2550)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเชา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานท่ียกเลิก

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40

การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

1 มกราคม 2555
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

วันท่ีมีผลบังคับใช
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ช) งบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุลสำหรับรายการ
สินทรัพยและหนี้สินและใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนสำหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจาก
การแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน

ซ) สวนของผูถือหุนสวนนอยคือสวนของกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่เปนสวนไดเสียที่ไมไดเปนของกลุม
บริษัทฯ สวนของผูถือหุนสวนนอยแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกำไรขาดทุนรวมและแสดงในสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม
โดยแสดงแยกตางหากจากสวนของผูถือหุนที่เปนของบริษัทใหญ

2.3 บริษัทฯ ไดจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐาน

การบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินน้ีไดถือปฏิบัติตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้
 
3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) ไมเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเชาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับ
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับปปจจุบัน

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 และ ฉบับที่ 40 จะไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทฯและบริษัทยอย สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับ
ปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรูรายได

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล คาหองพัก คายา โดยจะบันทึกเปน
รายไดเมื่อไดใหบริการหรือจำหนายแลว
รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
รายไดจากการขายสินคาและอาหารรับรูเมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสำคัญของความเปนเจาของสินคาไดโอนใหกับ
ผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาและอาหารที่ไดสงมอบ
หลังจากหักสวนลดแลว
รายไดคาบริการ
รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว 
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนด

จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

4.3 ลูกหนี้การคาและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย

ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ำกวา ซ่ึงมูลคาสุทธิที่

จะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดำเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จำเปนในการขาย
 
4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 
ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
ค) เงินลงทุนอ่ืนท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด ซ่ึงบริษัทฯถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปแสดงมูลคาตามราคาทุน บริษัทฯ

จะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนตอเม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับของเงินลงทุนต่ำกวาราคาทุนในบัญชี
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซ่ึงบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม ซ่ึงมูลคายุติธรรม

ของหลักทรัพยจดทะเบียนคำนวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทำการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระท่ังจำหนายหลักทรัพยดังกลาว
ออกไปจึงบันทึกมูลคาน้ันในงบกำไรขาดทุน 



อาคาร ส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุง
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ

5-10, 20, 40, 50 ป
3-10 ป
5-8 ป

5-10, 40 ป
3-10 ป
5-8 ป

อายุการใหประโยชนเดิม อายุการใหประโยชนปจจุบัน
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4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา
ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือราคาท่ีประเมินใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือ

การดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ 

ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังตอไปนี้

ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของอาคารบางสวนจาก 20 ป และ 50 ป
เปน 40 ป เพ่ือใหสอดคลองกับอายุการใชงานท่ีเหลืออยูจริง ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสำหรับท่ีดิน และสินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ัง
 
สินทรัพยที่ประเมินราคาใหม

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา หลังจากนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดให
มีการประเมินราคาที่ดินโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการ
ประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพ่ือมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสวนตางซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้ 
- บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน”

ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูราคาที่ลดลงเปน
คาใชจายในงบกำไรขาดทุนแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมน้ีจะถูกรับรูเปนรายได ไมเกินจำนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงไดรับรูเปนคาใชจายใน
งบกำไรขาดทุนปกอนแลว

- บริษัทฯ และบริษทัยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน อยางไรก็ตาม
หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่
ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนำไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ไมเกินจำนวนซ่ึงเคยตีราคาเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยชนิด
เดียวกัน และสวนท่ีเกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วันท่ีไดมา ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีบริษัทฯไดมาจากการรวมธุรกิจคือมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะวัดมูลคาดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการคร้ังแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหัก
คาตัดจำหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปน
อยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน



คอมพิวเตอรซอฟทแวร
อายุการใหประโยชน

5-10 ป
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังน้ี

4.8 คาความนิยม 
ณ วันที่ไดมา บริษัทฯ บันทึกคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวาสวนไดเสียของบริษัทฯ ในมูลคา

ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของกิจการท่ีไดมา หากสวนไดเสียของบริษัทฯ ในมูลคายุติธรรมสุทธิ
ของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนที่ระบุไดของกิจการที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนเกินนี้ในงบกำไร
ขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตาม
ที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดข้ึน

เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯ จะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอให
เกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการ
ประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนอยกวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาในงบกำไรขาดทุน และบริษัทฯ ไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะ

เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัทฯ

ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 
 
4.10 สัญญาเชาการเงิน

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา
เชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงิน
ที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา

4.11 สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาเชาสินทรัพยซ่ึงความเสี่ยง และกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยที่เชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภทเปนสัญญาเชาดำเนินงาน คาเชา

ที่จายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา

4.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทำการประเมินการดอยคาของความนิยมเปนรายป บริษัทฯ
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และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะ
สูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ และบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจาก
สินทรัพยและคำนวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของ
เงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กำลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขาย บริษัทฯ และบริษัทยอยใชแบบจำลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจำนวนเงินที่กิจการ
สามารถจะไดมาจากการจำหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจำหนาย โดยการจำหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกำไรขาดทุน ยกเวนในกรณีที่ ที่ดิน ซึ่งใชวิธีการตีราคาใหมและ
ไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุน
จากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว 

4.13 สิทธิการเชา
บริษัทฯ ตัดจำหนายสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตลอดอายขุองสัญญาเชา

4.14 รายไดรอตัดบัญชี
รายไดรอตัดบัญชี ไดแก เงินรับลวงหนาคารักษาพยาบาลจากสมาชิกบัตรโครงการชีวีมีสุข (Life Privilege) กำหนดตัดบัญชีเปน

รายไดภายในระยะเวลา 10 ป

4.15 เงินตราตางประเทศ
รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงิน

ซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล 
กำไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.16 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม

ระยะส้ันและเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน และเงินลงทุน  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดง
อยูในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของ
กัน เงินกูยืมระยะยาว เจาหน้ีสัญญาเชาระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกู ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแตละรายการ
ไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินนอกงบดุลเพื่อการเก็งกำไรหรือเพ่ือการคา

4.17 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีเกี่ยวของ

4.18 ผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่

เกิดรายการ



86 Ã Ò Â § Ò ¹ » Ã Ð í̈ Ò »‚   2 5 5 2

4.19 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และ

มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ 

4.20 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย
บริษัทฯ รับรูจำนวนสุทธิของดอกเบ้ียที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเปนรายได/คาใชจายในงบ

กำไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของ

เหตุการณท่ีไมแนนอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญไดแก

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี
ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

จากลูกหน้ีแตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา
ในการคำนวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารตองประมาณอายุการใชงานและมูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอาคาร

และอุปกรณ และตองทำการทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม มูลคายุติธรรมจากการตีราคาใหมไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธี

เปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตองมีการใชขอสมมติและประมาณการ 

สัญญาเชา 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ

ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาว
แลวหรือไม
 
มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยคำนวณตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาที่
เปนท่ียอมรับกันท่ัวไป ซ่ึงตัวแปรท่ีใชในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความ
สัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อพบวามูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมีสาระสำคัญ และเปนการถาวร ซ่ึงการพิจารณาขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร

คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลังฝาย

บริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตของสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ัง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ
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คดีฟองรอง
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผล

ของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาจำนวนสำรองเผ่ือผลขาดทุนท่ีบันทึกไวในบัญชีเพียงพอ อยางไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตาง
ไปจากที่ไดมีการประมาณการไว

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้

7. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดนำเงินฝากประจำธนาคารท่ีมีกำหนดระยะเวลาเกินกวา 3 เดือน และเงินฝากออมทรัพย

จำนวนรวม 12.5 ลานบาท (2551: 13.0 ลานบาท) ไปวางเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27.1 และจำนวนรวม 3.5 ลานบาท (2551: 3.5 ลานบาท) ไปวางเปนหลักประกันกับหนวยงานราชการ
แหงหนึ่ง

8. ลูกหนี้การคา
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

2552 25512552 2551ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน
ไมเกิน 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน
ไมเกิน 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน -สุทธิ
รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ

3,899
922
-
-

4,821

397,327
153,447
74,710
53,509

678,993
(104,614)
574,379
579,200

4,554
2,344

36
-

6,934

406,654
82,230
69,503
62,276

620,663
(90,156)
530,507
537,441

721
509
16
14

1,260

1,237,955
239,208
138,251
89,349

1,704,763
(152,961)
1,551,802
1,553,062

1,023
35

-
-

1,058

1,303,419
175,019
119,412
107,066

1,704,916
(154,509)
1,550,407
1,551,465

(หนวย: บาท)

2552 25512552 2551ชื่อบริษัท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจำและต๋ัวสัญญาใชเงิน

หัก: เงินฝากประจำและต๋ัวสัญญาใชเงิน ซ่ึงถึงกำหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน
    (เงินลงทุนช่ัวคราว) 
เงินฝากท่ีนำไปค้ำประกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

657,870,576
100,008,627
757,879,203

(100,008,627)
-

657,870,576

1,132,426,487
1,200,008,819
2,332,435,306

(1,200,008,819)
-

1,132,426,487

1,158,676,100
206,237,862

1,364,913,962

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

1,246,393,802

1,843,836,702
1,260,405,100
3,104,241,802

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

1,886,441,519

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
รายไดและคาใชจายท่ีปรึกษาและบริหารงาน
ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมและเงินกูยืม
ซื้อและจำหนายทรัพยสิน
ซื้อเงินลงทุน

ราคาท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป
อัตราตามท่ีระบุในสัญญา
อัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราท่ีธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาท่ัวไป
ราคาตามสภาพของสินทรัพยเปนเกณฑในการซ้ือขาย
ราคาเดียวกับราคาท่ีซื้อจากบุคคลภายนอก

นโยบายการกำหนดราคาและการกูยืมรายการ
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคา

และเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายการธุรกิจที่สำคัญสามารถสรุปไดดังนี้

บริษัทยอย
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงาน
ดอกเบ้ียรับ
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 11)
รายไดอื่น
ตนทุนบริการ
คาใชจายท่ีปรึกษาและบริหารงาน
คาใชจายอ่ืน
ดอกเบ้ียจาย
จำหนายอุปกรณการแพทย
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยท่ีถือโดยบริษัทยอยแหงหน่ึง

22.3
195.5
166.7
38.9
30.7

255.8
99.1
33.3
5.7
-
-

27.8
190.2
168.2
574.2
59.4

281.2
152.8
74.0
5.1

24.4
19.2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(หนวย: ลานบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทรวม
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 12)
รายไดอื่น
ตนทุนบริการ
คาใชจายอ่ืน
ดอกเบ้ียจาย
เงินปนผลจาย

-
62.9
0.5

57.5
3.2
-
-

0.6
59.0
-

60.7
-
-
3.2

0.6
-
0.5

88.7
3.3
0.1
-

1.3
-

23.7
89.3
0.6
-
3.2

(หนวย: ลานบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุลซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
รายไดคารักษาพยาบาลและ วิเคราะหแลป
รายไดอื่น
ตนทุนบริการ
คาใชจายอ่ืน
เงินปนผลจาย

0.6
-

11.8
6.1

51.7

-
-

15.8
-

70.0

3.6
-

11.9
6.4

51.7

2.7
6.0

15.9
4.4

70.0

(หนวย: ลานบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

4,309
-

512
4,821

6,892
-
42

6,934

-
161

1,099
1,260

-
958
100

1,058

(หนวย: พันบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงานคางรับ
บริษัทยอย
รวม
อื่นๆ
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
รวม
รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

45,811
45,811

25,268
25,268

16,822
2,804
-

19,626
44,894

209,492
209,492

23,672
23,672

16,709
2,700
-

19,409
43,081

-
-

-
-

-
2,804

43,677
46,481
46,481

-
-

-
-

-
5,776

16,507
22,283
22,283

(หนวย: พันบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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-
-
-

38,647
26,051

794
65,492

396,580
396,580

15,182
-
-

15,182

1,744
113

1,857

-
-
-

41,359
46,436
1,000

88,795

622,886
622,886

18,388
-
-

18,388

2,045
113

2,158

302,979
105,550
408,529

-
34,356

802
35,158

-
-

-
26,726
15,987
42,713

-
113
113

286,368
98,188

384,556

-
56,888
1,008

57,896

-
-

-
411

14,038
14,449

-
113
113

สิทธิการเชา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ
(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ)
บริษัทรวม
บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
รวมสิทธิการเชา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
รวมเจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
รวมเจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

เงินมัดจำรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน
(รวมอยูในหน้ีสนิไมหมุนเวียนอ่ืน)
บริษัทยอย
บริษัทรวม
รวมเงินมัดจำรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

(หนวย: พันบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,560,759
3,560,759

33,610
33,610

2,786,758
2,786,758

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ดอกเบ้ียคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ
บริษัทยอย
รวมดอกเบ้ียคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ

(หนวย: พันบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางปสามารถสรุปไดดังนี้

การบริหารการเงินของกลุมบริษัทฯ
ในป 2551 บริษัทฯไดจัดการบริหารการกูยืมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารสภาพคลองภายในกลุม

บริษัท โดยคิดดอกเบี้ยการกูยืมระหวางกันในอัตราใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ
มียอดเงินกูยืมจากบริษัทยอยเปนจำนวนเงิน 622.89 ลานบาท (2551: 396.58 ลานบาท)

เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
บริษัทฯ ไดทำสัญญาใหกูยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ป  กับบริษัทยอยหลายแหงโดยคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินให

กูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ (FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 2.50 ตอป ซ่ึงมี
กำหนดชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินตนตามที่ระบุไวในสัญญา ในป 2552 อัตราดอกเบี้ยไดมีการเปลี่ยนแปลง
จาก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ (FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552
บรษิัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจำนวนเงินคงเหลือรวม 2,996.25 ลานบาท (2551: 3,606.57
ลานบาท)

ในป 2552 บริษัทฯ ไดรับชำระดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด ซึ่งคางชำระเปนเวลา
นานทั้งจำนวน และไดโอนกลับรายการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำนวน 9.58 ลานบาทแลว 
 
สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล
บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกำหนดคาจางบริหารงานเปนอัตรารอยละของรายไดคารักษา
พยาบาลสุทธิ
บริษัทยอย

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 10 ป และสามารถตอสัญญา
ออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดำเนินงานตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญาและชำระคาจางบริหารเปนรายเดือน
เริ่มชำระงวดแรกต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545

ลดลง 31 ธันวาคม 255231 ธันวาคม 2551 เพื่มขึ้น

209,492
209,492

2,786,758
2,786,758

622,886
622,886

(27,990)
(27,990)

(1,210,074)
(1,210,074)

(396,580)
(396,580)

191,671
191,671

436,073
436,073

622,886
622,886

45,811
45,811

3,560,759
3,560,759

396,580
396,580

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
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สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาล 
โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชาที่ดินเปนเวลา
3 ป โดยบริษัทยอยตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
บริษัทยอย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสราง
อาคารโดยบริษัทยอยแหงน้ันตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 ตอมาบริษัทยอยดังกลาว
ไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ในป 2548 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป เพ่ือใชดำเนินงานของโรงพยาบาล
โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 ในป 2551 บริษัทยอยไดตอ
สัญญาดังกลาวเปนเวลา 3 ป
 
สัญญาบริการและบริหารงาน

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญาใหบริการและบริหารงานกับบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวของกัน
ตองชำระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา

บริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวของกันไดทำสัญญาวาจางบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทยอยแหงหน่ึง โดยบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวของ
กันตองชำระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา

บริษทัที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งไดทำสัญญาใหบริการกับบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันตอง
ชำระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา
 
สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ
บริษัทรวม

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหน่ึงไดทำสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับ บริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแต
วันเร่ิมใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยสัญญาดังกลาวไดกำหนดอัตราคาบริการข้ันต่ำ ซ่ึงบริษัทรวมจะไดรับจากบริษัทฯ
เปนรายเดือน
 
ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทฯ ไดค้ำประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนเงิน 
1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง

10. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย

55,318,841
-
-

55,318,841

62,412,093
-
-

62,412,093

198,418,251
24,151,864
2,692,314

225,262,429

220,086,093
1,296,787

33,856,548
255,239,428

ยา และเวชภัณฑ
น้ำยาตรวจวิเคราะห
พัสดุและอ่ืนๆ
รวม

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

-
24,633

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14,250

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

38,883

94,317
-

79,704
77,949

-
217,614
40,000
22,500

-
17,932

-
18,487
5,700

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

574,203

94.32
98.69
99.63
88.66
79.00
97.09

100.00
100.00
99.76
99.61
87.86
74.02
95.00

80.00
100.00
70.00

100.00
100.00
100.00

100.00
99.94

100.00
100.00

-

95.76
98.75
99.63
91.42
79.00
97.21

100.00
100.00
99.76
99.67
89.16
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

1,544,777
573,681
609,373
582,820
96,775

706,271
415,020
150,000
245,889
450,257
899,228
56,768
9,502

287,840
338,323
154,063
94,208
35,000

160,000

999
47,027
1,000

30,000

-

7,488,821

1,639,071
574,142
609,373
602,235
96,775

708,086
415,020
150,000
245,889
450,534
911,472
56,768
9,502

287,840
338,323
154,063
94,208
35,000

260,000

999
47,027
1,000

30,000

70,000

7,787,327

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ 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 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 อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด 
(เดิมช่ือ “บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จำกัด”)
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท รอยัลบางกอก  เฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมการแพทย จำกัด”)
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
 

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

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
การลงทุน
โรงพยาบาล

โรงพยาบาล
ประกันสุขภาพ
บริหารจัดการ
บริการดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
โรงพยาบาล

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

10 ลานเหรียญสหรัฐฯ
10 ลานเหรียญสหรัฐฯ

26,000 ลานเรียล
9,200 ลานเรียล

35 ลานบาท
260 ลานบาท

     
1 ลานบาท

105 ลานบาท
1 ลานบาท

30 ลานบาท
     

70 ลานบาท

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 25512552 25512552 2551

เงินปนผลรับ
ระหวางป

อัตรารอยละของ
การถือหุน

ทุนชำระแลวลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

เงินทุน (วิธีราคาทุน)
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กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศรีราชา จำกัด 

ในป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 1.45 ลานหุน รวมเปนเงิน
94.29 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 95.76

ในป 2552 บริษัทยอยไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด จากบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งและผูถือหุนรายยอยอื่น
จำนวนรวม 0.05 ลานหุน รวมเปนเงิน 1.32 ลานบาท ทำใหบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 67.52

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด 
ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 0.06 ลานหุน

รวมเปนเงิน 0.46 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.75

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด 
ในป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด จากบริษัทยอยแหงหน่ึงและผูถือหุนรายยอย

อ่ืนจำนวนรวม 1.62 ลานหุน รวมเปนเงิน 19.42 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 91.42

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด 
ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 0.03 ลานหุน

รวมเปนเงิน 1.82 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97.21

บริษัท วัฒนเวช จำกัด 
ในป 2552 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท วัฒนเวช จำกัด จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 0.01 ลานหุน รวมเปนเงิน 0.28

ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.67

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 
ในป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 0.36 ลานหุน

รวมเปนเงิน 12.24 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 89.16
 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด

ในป 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 ของบริษัทยอย เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2552 ไดมีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จาก 160 ลานบาท เปน 260 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัทฯไดชำระ
คาหุนสำหรับการเพิ่มทุนทั้งหมด และยังคงมีอัตราสวนถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100 นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติพิเศษใหเปลี่ยน
ชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ “บริษัท โกลบอล เมดิคัล เน็ทเวิรค จำกัด” เปน “บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด”

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
ในป 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 11/2552 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติใหบริษัทฯ ซ้ือเงิน

ลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหมการแพทย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 
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ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2552 ของบริษัทยอย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2552 ไดมีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
1 แสนบาท เปน 70 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 6,990,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัทฯไดชำระคาหุนสำหรับ
การเพิ่มทุนทั้งหมด และยังคงมีอัตราสวนถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100 นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติพิเศษใหเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน
“บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด”

กำไรระหวางกันจากการจำหนายเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทยอยขายเงินลงทุนใหกับบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

งบการเงิน
เฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

2552 25512552 25512552 2551

อัตรารอยละของ
การถือหุน

ทุนชำระแลวลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

วิธีราคาทุนวิธีสวนไดเสีย

52,500
1,500

101
101
88

50,859
1,459,800
1,564,949

52,500
1,500

101
101
88

50,859
1,459,800
1,564,949

49.00
30.00

49.00
49.00
49.00
49.00
38.24

26.00

30.00

49.00
30.00

49.00
49.00
49.00
49.00
38.24

26.00

30.00

96,862
1,070

884
647
882

33,789
1,652,751
1,786,885

2,284

393

2,677
1,789,562

110,897
1,069

1,208
950

1,602
39,902

1,770,745
1,926,373

5,387

393

5,780
1,932,153

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) 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส
(ประเทศไทย) จำกัด
Al Ghaith Bangkok Dusit Management
Services LLC.
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม

ผลิตและจำหนายยา
ผูผลิตรายการ
โทรทัศนและวิทยุ
อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย
บริการ
โรงพยาบาล

บริหารการจัดการ

บริหารการจัดการ

21.4 ลานบาท
5 ลานบาท

20 ลานเรียล
20 ลานเรียล
20 ลานเรียล
100 ลานบาท
120 ลานบาท

5 ลานบาท

0.15 ลาน เหรียญ
สหรัฐอาหรับ

ดีแรหม
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12.2 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

12.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม

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

7,875
-
-
-
-
-

55,061

-
-

62,936

3,938
-
-
-
-
-

55,061

-
-

58,999

17,501
(381)
329
347
798

(3,998)
164,001

1,255
-

179,852

17,973
(1)

362
330
757

6,113
173,055

3,103
-

201,692

(หนวย: พันบาท)

2552 25512552 2551

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สวนแบงกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เงนิปนผลรับระหวางป

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
รวม

2,441,042
2,441,042

2,385,980
2,385,980

ชื่อบริษัท

(หนวย: พันบาท)

2552 2551

มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

33.8
0.7
0.7
0.7
1.6

(10.0)
439.5

4.8
-

36.7
-
0.7
0.7
1.5

13.2
452.5

11.9
-

69.7
-

75.1
68.7

159.1
190.4

1,991.3

39.4
-

59.2
-

71.0
65.0

150.4
193.4

1,863.2

60.0
-

264.6
3.6

76.9
70.1

160.9
259.3

3,954.1

48.2
-

304.9
3.6

73.5
66.9

153.7
274.9

4,209.8

80.8
-

304.4
3.7
0.8
0.7
1.6

56.8
2,646.4

242.4
-

317.8
-
0.7
0.7
1.5

67.7
2,460.4

238.7
-

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

21 ลานบาท

5 ลานบาท

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

100 ลานบาท

120 ลานบาท

5 ลานบาท
0.15 ลานเหรียญ

สหรัฐอาหรับ
ดีแรหม

21 ลานบาท

5 ลานบาท

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

100 ลานบาท

120 ลานบาท

5 ลานบาท
0.15 ลานเหรียญ

สหรัฐอาหรับ
ดีแรหม

(หนวย: ลานบาท)

2552 25512552 25512552 2551ชื่อบริษัท 2552 25512552 2551

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมณ วันที่ 31 ธันวาคม

กำไร (ขาดทุน) สุทธิหน้ีสินรวมทุนเรียกชำระ สินทรัพยรวม รายไดรวม
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การคำนวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และสวนแบงกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหง
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวนประมาณ 173 ลานบาท (2551: 181 ลานบาท) คำนวณขึ้นจากงบการเงินซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลาน้ัน โดยสวนแบงกำไรจำนวนประมาณ 173 ลานบาท (2551: 164 ลานบาท) หรือรอยละ
86 (2551: รอยละ 91) ของสวนแบงกำไรจากบริษัทรวมทั้งหมดเปนสวนแบงกำไรจากบริษัทรวมแหงหนึ่งซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

1,770
208
350

2,328
(792)
1,536

36,000
36,000

31,650
4,520

25
3

226
531

903,156
5,000

945,111
(12,587)
932,524

-
-

970,060

1,770
208
350

2,328
(222)
2,106

36,000
36,000

31,650
4,520

25
3

226
531

1,071,715
5,000

1,113,670
(12,587)

1,101,083

500,000
500,000

1,639,189

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จำกัด (มหาชน)

หัก: สวนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด - สุทธ ิ

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเกี่ยวของกัน 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
บริษัท เอกซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จำกัด
บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จำกัด
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จำกัด
บริษัท วินสโตร จำกัด
บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จำกัด
บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลด้ิง จำกัด

หัก: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
ตั๋วแลกเงิน 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคาร
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

สายการบิน

โรงพยาบาล
วินิจฉัยโรคดวยเคร่ืองเอกซเรย

ใหเชาเคร่ืองมือแพทย    
ขายสง-ปลีกสินคาอุปโภคบริโภค
ธุรกิจนำเท่ียว
ลงทุนในธุรกิจพยาบาล
การลงทุน

    

-
0.13
0.20

1.20

10.00
4.09

    -
    -

0.36
1.06

19.43
9.09

415,367
150
125

1,200

300
100

      -
130
142
100

2,341
44

(หนวย: พันบาท)

2552 2551

เงินลงทุน (ราคาทุน)

อัตรารอยละของ
การถือหุน

ทุนชำระแลว
(ลานบาท)ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท
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ในป 2552 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนรวม 172.40 ลานหุน รวมเปนเงิน
168.56 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 19.43

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทฯ ไดลงทุนในต๋ัวแลกเงิน ซ่ึงออกโดยสถาบันการเงินแหงหน่ึง เปนจำนวนเงิน 500 ลานบาท ต๋ัวแลกเงิน
ดังกลาวมีอายุ 18 เดือน และ อัตราดอกเบ้ีย 2.15% ตอป

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

290
290

970,350

290
290

1,639,479

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืนที่ถือหุนโดยบริษัทยอย
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จำกัด จำหนายยาสมุนไพร
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิในงบการเงินรวม

จำหนายยาสมุนไพร 0.6080

(หนวย: พันบาท)

2552 2551

เงินลงทุน (ราคาทุน)

อัตรารอยละของ
การถือหุน

ทุนชำระแลว
(ลานบาท)ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

3,713,774,332
-

115,471,379
164,810,821
(86,032,211)

-
3,908,024,321

2,715,282,371
372,118,380
(66,361,979)

-
3,021,038,772

-
-

998,491,961
886,985,549

งบการเงินรวม

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม
31 ธันวาคม 2551
ตีราคาสินทรัพยเพิ่ม
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสำหรับป
จำหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31 ธันวาคม 2552
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับป
   2551
   2552

3,980,345,486
815,872,500
117,238,139

-
-
-

4,913,456,125

16,548,882
466,354

-
-

17,015,236

2,954,554
2,954,554

3,960,842,050
4,893,486,335

15,455,069,024
-

26,166,966
472,503,308
(11,708,425)
(17,588,728)

15,924,442,145

5,191,273,806
1,052,079,354

(3,443,657)
(1,750,359)

6,238,159,144

-
-

10,263,795,218
9,686,283,001

6,833,378,866
-

375,027,260
28,676,492

(79,611,696)
(7,440,478)

7,150,030,444

3,521,953,066
750,871,328
(65,144,000)
(2,980,630)

4,204,699,764

-
-

3,311,425,800
2,945,330,680

403,519,770
-

10,328,119
(2,457,420)

(23,418,982)
(248,661)

387,722,826

285,463,997
49,211,220

(18,846,584)
(94,757)

315,733,876

-
-

118,055,773
71,988,950

627,336,267
-

690,280,438
(671,663,297)

-
-

645,953,408

-
-
-
-
-

-
-

627,336,267
645,953,408

31,013,423,745
815,872,500

1,334,512,301
(8,130,096)

(200,771,314)
(25,277,867)

32,929,629,269

11,730,522,122
2,224,746,636
(153,796,220)

(4,825,746)
13,796,646,792

2,954,554
2,954,554

19,279,947,069
19,130,027,923

2,123,545,321
2,224,746,636

(หนวย: บาท)

สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน
สินทรัพยซึ่งแสดง
ตามราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

เครื่องมือ และ
อุปกรณการแพทย

เครื่องตกแตง และ
อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสราง
และเครื่องมือและ

อุปกรณระหวางติดตั้ง
รวม
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ในป 2551 บริษัทฯ ไดบันทึกผลการประเมินราคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งจากการประเมินราคาที่ดินของบริษัทประเมินราคาอิสระ
ซ่ึงใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของท่ีดินท่ีประเมินมีราคา 59.3 ลานบาท ซ่ึงสูงกวาราคาประเมิน
เดิมจำนวน 19.0 ลานบาท ซึ่งไดถูกรวมไวในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม และบันทึก
สวนขาดทุนของราคาประเมินและราคาทุนเดิมของที่ดินเปนผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับป 2551 จำนวน
0.6 ลานบาทนอกจากน้ี บริษัทฯไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษัทรวมแหงหน่ึงในบัญชี "สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน"
ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลรวมจำนวน 31.30 ลานบาท

ในป 2552 บริษัทฯไดบันทึกผลการประเมินราคาของบริษัทยอยสามแหงจากการประเมินราคาท่ีดินของผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของท่ีดินท่ีประเมินใหมมีราคารวม 2,737.82 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากร
าคาตามบัญชีจำนวน 815.87 ลานบาท โดยบริษัทฯ บันทึกสวนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีไวในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” และ “สวนของ
ผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย” ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม จำนวน 773.95 ลานบาท และ 41.92 ลานบาท ตามลำดับ

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได
หากบริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงมูลคาของที่ดินดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552 และ

2551 ตามวิธีราคาทุนจะเปนดังน้ี

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม
31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา /(โอนออก)
จำหนาย
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551 
คาเส่ือมราคาสำหรับป
จำหนาย
31 ธันวาคม 2552
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
คาเส่ือมราคาท่ีรวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับป
   2551
   2552

836,787,500
-
-
-

836,787,500

-
-
-
-

836,787,500
836,787,500

4,199,908,946
14,990,899
73,119,979

-
4,288,019,824

1,025,192,779
312,756,682

-
1,337,949,461

3,174,716,167
2,950,070,363

2,361,861,673
93,606,048
1,040,580

(126,025,104)
2,330,483,197

1,118,786,089
289,800,402
(79,230,335)

1,329,356,156

1,243,075,584
1,001,127,041

1,168,579,579
9,045,244

28,550,428
(135,569)

1,206,039,682

887,593,178
112,390,262

(127,561)
999,855,879

280,986,401
206,183,803

149,319,419
2,119,631

-
(11,023,072)
140,415,978

124,037,176
13,614,719
(9,020,081)

128,631,814

25,282,243
11,784,164

81,328,241
68,604,190

(108,955,529)
-

40,976,902

-
-
-
-

81,328,241
40,976,902

8,797,785,358
188,366,012
(6,244,542)

(137,183,745)
8,842,723,083

3,155,609,222
728,562,065
(88,377,977)

3,795,793,310

5,642,176,136
5,046,929,773

703,482,601
728,562,065

(หนวย: บาท)

สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน
สินทรัพยซึ่งแสดง
ตามราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

เคร่ืองมือ และ
อุปกรณการแพทย

เครื่องตกแตง และ
อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ

อาคารระหวางกอสราง
และเครื่องมือและ

อุปกรณระหวางติดตั้ง
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: บาท)

มูลคาสุทธิตามบัญชี (ตามวิธีราคาทุน)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551

2,119,570,976
2,002,894,334

252,054,285
252,054,285

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเครื่องมือแพทย อุปกรณ และยานพาหนะซึ่งไดมาภายใต
สัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจำนวนเงิน 304.92 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 4.33 ลานบาท (2551: 394.22
ลานบาท และเฉพาะกิจการ 53.82 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือแพทย อุปกรณและยานพาหนะจำนวนหน่ึงซึ่ง
ตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 4,432.40 ลานบาท และเฉพาะกิจการ
1,115.65 ลานบาท (2551: 3,765.73 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 813.47 ลานบาท) 

15. ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน
ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย

ยอดสะสมของดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บันทึกไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงานมีจำนวนประมาณ 29 ลานบาท
2551: 29 ลานบาท)

16. สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงเปนซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดังนี้

17. สิทธิการเชา

(หนวย: บาท)

ที่ดินตามราคาทุนเดิม
สวนเพ่ิมจากการประเมินราคาใหม
คาเผ่ือการดอยคา
รวม

329,385,815
143,747,985

(719,600)
472,414,200

329,385,815
143,747,985

(719,600)
472,414,200

2552 2551

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: บาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

132,229,955
(51,390,315)
80,839,640
8,584,933

141,559,747
(61,837,202)
79,722,545
10,446,887

326,293,850
(188,282,753)
138,011,097
28,860,424

393,737,312
(222,574,766)
171,162,546
34,302,970

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
คาตัดจำหนายสำหรับป

(หนวย: บาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
คาตัดจำหนายสำหรับป

80,049,598
(12,616,300)
67,433,298
4,270,952

80,049,598
(16,831,286)
63,218,312
4,214,986

685,295,138
(105,592,995)
579,702,143
17,474,603

670,752,981
(123,017,731)
547,735,250
17,616,959



101º ÃÔ ÉÑ ·   ¡ ÃØ § à · ¾ Ǿ ÊÔ µ à Ç ª ¡ Ò Ã   í̈ Ò ¡Ñ ´   ( Á Ë Ò ª ¹ )

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 543

ลานบาท (2551: 548 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 290 ลานบาท (2551: 260 ลานบาท) โดยจายดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินเบิก
เกินบัญชีขั้นต่ำของธนาคาร

ในป 2551 บริษัทฯ ไดกูยืมเงิน โดยการออกจำหนายต๋ัวแลกเงินแกสถาบันการเงินแหงหน่ึง จำนวน 500 ลานบาท ในราคา 489.91
ลานบาท โดยมีดอกเบ้ียรอตัดบัญชีจำนวน 10.09 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมียอดต๋ัวแลกเงินสุทธิ 491.62 ลานบาท
บริษัทฯ ไดชำระคืนเงินกูดังกลาวแลวในเดือนมิถุนายน 2552

19. เงินกูยืมระยะยาว

บริษัทฯ
ก) ในป 2551 บริษัทฯ ไดออกหุนกูจำนวนรวม 5,000 ลานบาท ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 30 และบริษัทฯและบริษัทยอยไดใชเงินรับ

จากการออกหุนกูดังกลาวเพื่อจายชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และไดไถถอนการจำนองและจำนำสินทรัพยเพื่อ
ค้ำประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดแลว นอกจากนี้ บริษัทฯไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหงหนึ่งใน
วงเงิน 3,438 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (FDR) บวก
รอยละ 2 ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืม
ดังกลาวระบุเง่ือนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนำทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยไปค้ำประกันใดๆ และระบุขอปฏิบัติ
และขอจำกัดบางประการท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม และบริษัทฯไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงิน
กูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของ
เงินกูยืมเปนจำนวน 2,807.7 ลานบาท (2551: 3,151.5 ลานบาท)

ข) ในเดือนกันยายน 2551 บริษัทฯไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 25 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เงิน
กูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา LIBOR บวกรอยละ 2 ตอป โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปนไตรมาสตามเง่ือนไขที่
ระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดเบิกเงินกูยืมจากวงเงินน้ีแลวเปนจำนวน 0.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเทา 20.9 ลานบาท ในป 2552 บริษัทฯไดชำระคืนเงินกูยืมดังกลาวแลวทั้งจำนวน 

ค) ในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 1,500 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาว
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (FDR) บวกรอยละ 2.0 ตอปสำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (FDR) บวกรอยละ 3.5 ตอป โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขที่ระบุใน
สัญญา และมีกำหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภายใน 1 ป นับจากวันทำสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯยังไมไดเบิกเงิน
กูยืมจากวงเงินดังกลาว

ง) ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 3,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาว
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ (FDR) บวกรอยละ 2.0 ตอปสำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา

(หนวย: บาท)

2552 2551

(หนวย: บาท)

2552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินกูยืมระยะยาว
หัก:สวนท่ีจะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

3,172,380,550
(343,800,000)
2,828,580,550

2,807,700,000
(343,800,000)
2,463,900,000

3,376,645,480
(369,625,715)
3,007,019,765

2,970,226,079
(361,887,773)
2,608,338,306
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ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (FDR) บวกรอยละ 3.5 ตอป โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาและมีกำหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภายใน 1 ปนับจากวันทำสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ยังไมไดเบิกเงิน
กูยืมจากวงเงินดังกลาว 

บริษัทยอย
ก) ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงิน

แหงหนึ่งในวงเงิน 20 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4 ตอป โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปน
รายเดือนตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาวจำนวน 18.89
ลานบาท (2551: 20.00 ลานบาท)

ข) ในเดือนพฤษภาคม 2550 Angkor Pisith Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งใน
ตางประเทศในวงเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐ เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ LIBOR บวกอัตราคงท่ีตอป โดยมีกำหนด
ชำระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืมนี้ค้ำประกันโดยบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาว จำนวน 3.98 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 132.67 ลานบาท (2551:
4.00 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 139.77 ลานบาท)

ค) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทำสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่งโดยมีวงเงินกูยืมจำนวน 41.64 ลานบาท เงินกูยืมนี้มีกำหนดระยะเวลาคืนเงินตนและมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมตามที่ระบุไวในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาวจำนวน
10.96 ลานบาท (2551: 24.88 ลานบาท)

ง) เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ไดทำสัญญากูยืมเงินจากธนาคารในประเทศ
แหงหนึ่งจำนวนเงิน 28 ลานบาท เงินกูยืมน้ีมีกำหนดระยะเวลาคืนเงินตนและมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมตาม
ที่ระบุไวในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไมมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาว (2551: 19.61 ลานบาท) 

สัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดระบุขอปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม 

20. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

188,321
(14,231)
174,090
(79,819)
94,271

281,423
(30,704)
250,719

(108,255)
142,464

2,773
(161)
2,612

(1,247)
1,365

13,914
(1,090)
12,824

(11,450)
1,374

(หนวย: พันบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาข้ันต่ำตามสัญญาเชาการเงินดังน้ี

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหน้ีสัญญาเชาการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญาเพ่ือจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย อุปกรณ

และยานพาหนะสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือนรวม 32-60 งวด และเม่ือครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ
และบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซ้ือสินทรัพยดังกลาวไดในราคาที่กำหนดในสัญญา 

21. เงินปนผลจาย
เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2551 ท่ีประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจำป 2551 ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลสำหรับหุนสามัญจำนวน

1,214,130,812 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 607.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผล
ดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2551

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจำป 2552 ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลสำหรับหุนสามัญจำนวน
1,214,498,745 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 728.7 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผล
ดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2552 

22. สำรองตามกฎหมาย
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึง

ไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได
 
23. คาใชจายตามลักษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสำคัญสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดแก

188.3
(14.2)
174.1

99.8
(5.5)
94.3

88.5
(8.7)
79.8

ผลรวมของจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองจายท้ังส้ินตามสัญญาเชาการเงิน
ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายท้ังส้ินตามสัญญาเชาการเงิน

(หนวย: ลานบาท)

รวมไมเกิน 1 ป 1-5 ป

งบการเงินรวม

ผลรวมของจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองจายท้ังส้ินตามสัญญาเชาระยะยาว
ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาระยะยาวรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายท้ังส้ินตามสัญญาเชาระยะยาว

(หนวย: ลานบาท)

รวมไมเกิน 1 ป 1-5 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2.8
(0.2)
2.6

1.5
(0.1)
1.4

1.3
(0.1)
1.2
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นอกจากน้ียังมีคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาธรรมเนียมแพทย คายาและเวชภัณฑ และอ่ืนๆ

24. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราที่ตกลงรวมกันโดยเปนอัตรารอยละของ
เงินเดือนปจจุบัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารโดยสถาบันการเงินหลายแหง และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบ
ของกองทุน

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

25. กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
บริษัทฯ ไมมีความจำเปนท่ีจะตองแสดงกำไรตอหุนปรับลดสำหรับป 2552 และ 2551 จากการออกหุนกูแปลงสภาพ (ตามท่ีกลาวไว

ในหมายเหตุ 29) เน่ืองจากการคำนวณกำไรตอหุนโดยสมมติวามีการแปลงสภาพหุนกูท้ังหมดเปนหุนสามัญแสดงกำไรตอหุนท่ีไมปรับลดลง
 
26. สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกำหนดระยะเวลาการเชา 20 ปนับต้ังแตวันที่ 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 ปนับต้ังแตวันที่
28 กันยายน 2547 ถึงวันท่ี 27 กันยายน 2577 โดยจะเร่ิมชำระคาเชาคร้ังแรกในวันท่ี 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท
และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปในอัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือกอสรางเปนลานจอดรถ มีกำหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2548 ถึงวันท่ี
31 สิงหาคม 2555 กำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยเร่ิมชำระครั้งแรกในวันที่ 1 กันยายน 2548 ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท
และตั้งแตวันที่ 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

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
คาเชาจาย

4,957.2
2,276.7
370.1
295.9

4,724.9
2,169.9
452.2
298.3

1,423.6
743.2
171.2
41.6

1,433.4
716.3
210.9
88.3

(หนวย: ลานบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัทฯ ไดทำสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในที่ดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯตองยกกรรมสิทธิในอาคารให
หนวยงานราชการ เมื่อหนวยงานราชการไดทำการตรวจรับอาคารขางตนเรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทำสัญญาเชาท่ีดินพรอม
สิ่งปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา กำหนดชำระคาเชาเปน
รายป โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป และสำหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาปละ
990,943 บาท 

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

ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155.11 ลานบาท และบริษัทยอยตกลงชำระคาเชาลวงหนาแลวเปนจำนวน 38.78
ลานบาท ตามระยะเวลาที่กำหนด คาเชาสวนท่ีเหลือจายชำระเปนรายเดือน นอกจากน้ีบริษัทยอยไดทำสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกัน
ในการใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจำนวนเงินรวม 103.41 ลานบาท

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหนึ่งซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสรางโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป

เริ่มตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได 

27. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย

27.1 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน

420

-
-
-

420

178

110
45
-

333

83

167
176
44

470

105

-
-
-

105

33

14
16
-

63

24

63
117

5
209

ภาระผูกพันตามสัญญา
-  สัญญาเชาอาคารและท่ีดิน
   (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 26)
-  สัญญาเชาอุปกรณสำนักงานและบริการอ่ืน
-  สัญญาเพ่ือจัดหาและซอมบำรุงเคร่ืองมือทางการแพทย
-  สัญญาคากอสรางและตกแตงอาคาร
รวม

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

มากกวา 5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป มากกวา 5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14
64
78

1
14
15

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
- จากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา
- จากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพ่ือการใชไฟฟาและอ่ืนๆ
รวม
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27.2 คดีฟองรอง
บริษัทยอย

บริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งเคยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปนจำเลยในคดีฟองรองเงินประกันการกอสรางอาคารเปนจำนวนเงิน
14.37 ลานบาท และไดตั้งสำรองเผ่ือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเต็มจำนวนไวแลว ตอมาในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทยอยดังกลาว
ไดตกลงประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้ผานทางกระบวนการลมละลายของเจาหนี้ดังกลาว โดยไดชำระหนี้เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น
14 ลานบาทและกลับรายการสำรองเผื่อความเสียหายสวนที่เหลือ

28. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลและบริการที่เกี่ยวของ โดยมีสวนงาน

ทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กำไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงาน
ธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว

29. ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ

ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา)
และ/หรือผูลงทุนสถาบันในประเทศ เปนเงินสกุลตางประเทศ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท ระยะเวลา
ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ทั้งนี้มอบอำนาจใหคณะกรรมการและหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจใน
การกำหนดและแกไขรายละเอียดเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพคร้ังน้ี โดยเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
บริษัทฯ จะนำไปใชเพื่อชำระคืนหนี้เงินกูยืมใหกับเจาหนี้ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและเพื่อรองรับเสริมสรางและขยาย
ศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนำออกจำหนาย
จำนวน 2,372,308 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,183,410,108
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จำนวน 1,181,037,800 บาท   

นอกจากน้ีไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 131,226,422 บาท แบงออก เปนหุนสามัญจำนวน 131,226,422
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ทำใหทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,037,800 บาท เพ่ิมข้ึนเปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 1,312,264,222
บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพขางตนใชสิทธิ
ไมครบตามจำนวนหุนท่ีสำรองไว หรือจากการจองซ้ือหุนกูแปลงสภาพไมครบท้ังจำนวนตามท่ีเสนอขาย (แลวแตกรณี) ใหคณะกรรมการ
เปนผูมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดสรร เชน เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดสรรหุน
ดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากำหนดตอไป รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯ ไดดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 20 และ 21 มิถุนายน 2549 เรียบรอย
แลวตามลำดับ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขาย
หุนกูแปลงสภาพดังกลาว และเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ไดออกหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถือและไมมีประกัน และมี
ผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75 ตอป  จำนวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนักลงทุนตางประเทศทั้ง
จำนวน (โดยยกเวนไมขายตอนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น
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124 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจำนวน 4,731,840,000 บาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 1 เหรียญสหรัฐ
อเมริกาเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลง
สภาพนี้มีกำหนดไถถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกำหนดไถถอนบริษัทฯ
จะทำการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงินบาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกู
แปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 บาทตอหุน ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดภายใตเงื่อนไขของหุนกูที่
กำหนดไว หุนกูแปลงสภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกำหนดไถถอนโดยมีเงื่อนไขการไถถอนภายใตเงื่อนไขของหุนกู

หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เรื่อง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” กำหนดใหกิจการที่ออก

หุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหน้ีสินแยกจากสวนท่ีเปนสวนของเจาของเพ่ือแสดงรายการในงบดุล ดังน้ัน ณ วันออกหุนกู
แปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ ไดแยกองคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบของ
หนี้สินนั้นไดคำนวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบี้ยที่ตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปนอยูขณะนั้น
ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนท่ีเปนองคประกอบของหน้ีสิน

หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนหนี้สินแสดงดวยราคาทุนตัดจำหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือครบอายุการชำระคืน
ของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนทุนซ่ึงกำหนดข้ึน ณ วันท่ีออกหุนกูจะไมมีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปหากไมมีการ
แปลงสภาพหุนกูกอนวันครบกำหนด

เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษคร้ังท่ี 1/2551 ไดอนุมัติการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพดังกลาว
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพรวมท้ังสิ้น 36,170 หนวย (2551: 34,170 หนวย) ซึ่งมจีำนวน
เงินตนประมาณ 36 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2551: ประมาณ 30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) ทำใหเกิดผลกำไรสุทธิจากการซื้อคืน
ดังกลาวจำนวนทั้งสิ้น 32.0 ลานบาท ซ่ึงเปนกำไรจากการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพในป 2552 จำนวน 2.4 ลานบาท กำไรจากการซ้ือคืน
หุนกูแปลงสภาพนี้ไดรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของแลว และทำใหมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น
จากการซื้อคืนหุนกูจำนวนรวม 14.6 ลานบาท

เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2552 ผูถือหุนกูแปลงสภาพไดใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนกำหนดตามขอกำหนดในหนังสือช้ีชวนเปน
จำนวน 28,950 หนวย คิดเปนเงินมูลคา 1,188.9 ลานบาท ทำใหเกิดผลขาดทุนสุทธิจากการไถถอนดังกลาวจำนวนท้ังส้ิน 7.8 ลานบาท
และสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มข้ึนจากการไถถอนหุนกูจำนวน 11.7 ลานบาท

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดแจงเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพตามขอกำหนดในหนังสือชี้ชวน
จากราคา 36.30 บาทตอหุน เปนราคา 32.67 บาทตอหุน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป

จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552ไดมีการแปลงสภาพหุนกูจำนวน 31,830 หนวย เปนหุนสามัญจำนวน 33,460,945 หุน ในราคา
หุนสามัญหุนละ 36.30 บาทตอหุน ทำให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีทุนออกจำหนายจำนวนท้ังส้ิน 1,214,498,745 หุนมูลคา
หุนละ 1 บาท และทำใหมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุนกูดังกลาวจำนวนรวม 1,204.5 ลานบาท

รายการเปลี่ยนแปลงของหุนกูแปลงสภาพและสวนเกินมูลคาหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปไดดังนี้ 

จำนวนหนวย สวนเกินมูลคาหุนสามัญที่เพิ่มขึ้น (หนวย: ลานบาท)

124,000
(31,830)
(34,170)
58,000
(2,000)

(28,950)
27,050

-
1,204.5

13.8
1,218.3

0.8
11.7

1,230.8

หุนกูแปลงสภาพ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
จำนวนหุนกูแปลงสภาพสะสม
จำนวนหุนกูซื้อคืนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ซื้อคืนหุนกูระหวางป
ไถถอนหุนกูระหวางป
หุนกูแปลงสภาพคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552
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30. หุนกู
เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีสวนลด 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
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.11 ตอป และ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.84 ตอป โดยมีกำหนดชำระ
ดอกเบี้ยทุกครึ่งป

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิ จำนวนรวม 3,000,000 หนวย
ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.80 ตอป และ หุนกู อายุ 7 ป มูลคารวม 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.35 ตอป โดยมีกำหนดชำระ
ดอกเบ้ียทุกคร่ึงป จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดซ้ือคืนหุนกูดังกลาวน้ีจำนวน 30,000 หนวย เปนจำนวนเงิน 30 ลานบาท

หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดำรงอัตราสวนทางการเงิน การจายปนผล การจำหนายจายโอน
ทรัพยสิน เปนตน

31. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

32. เครื่องมือทางการเงิน
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 “การแสดงรายการและการ

เปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินตามที่ระบุในหมายเหตุ 4.16 บริษัทฯและ
บริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาด

และมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือจากการท่ีคูสัญญาจะไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทยอยไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงิน สวนบริษัทฯ
ใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว เมื่อพิจารณาวาเหมาะสม บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายประกอบ
ธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อการคาหรือการเก็งกำไร

32.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืม

ระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกู อยางไรก็ตาม สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบันและบริษัทฯจะพิจารณาเขาทำสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกูยืมเพื่อบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยดังกลาวตามความเหมาะสม

รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกูแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19, 29 และ 30 ตามลำดับ

586.2
(39.3)
546.9

91.7
(39.3)
52.4

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป
หัก: โอนกลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ซ่ึงต้ังไวสูงไปในป 2551
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับปสุทธิ

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contract)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาที่ชวยในการบริหารความเส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 บริษัทฯไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง มีกำหนดระยะเวลา 5 ป

โดยเปล่ียนจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำบวก รอยละ 2 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.5 ตอป ของ
ยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาว

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบดุล มีดังน้ี

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคำนวณโดยใชอัตราที่กำหนดโดยสถาบันการเงินเสมือนวาไดยกเลิกสัญญานั้น 
ณ วันที่ในงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ไดดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

2552 25512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(193.8)(99.9)(193.8)(99.9)มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (หน้ีสิน)

รวม
อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด
ไมมี

อัตราดอกเบ้ีย

(หนวย: ลานบาท)

มากกวา 5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี

งบการเงินรวม

-
-
-
-
-
-

-
-
2
-
-

998
1,000

-
-
-
-

500
500

-
-

13
94

1,118
6,962
8,187

797
1,202

-
16
-

2,015

-
-

14
80
-
-

94

1,886
1,202
1,551

16
3,572
8,227

33
1,041
2,970
174

1,118
7,960

13,296

8
-

1,551
-

3,072
4,631

-
1,041

-
-
-
-

1,041

1,081
-
-
-
-

1,081

33
-

2,941
-
-
-

2,974

สินทรัพยทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินลงทุนชั่วคราว
- ลูกหน้ีการคา
- เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน
- เงินลงทุน

หน้ีสินทางการเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
- เจาหน้ีการคา
- เงินกูยืมระยะยาว
- หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน
- หุนกูแปลงสภาพ
- หุนกู



อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ซื้อ
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)(ลาน)

สกุลเงิน จำนวนที่ซื้อ มูลคายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยน

33.3794 - 33.466933.5410 - 33.62702.88เหรียญสหรัฐอเมริกา
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32.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสำคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ืออุปกรณการแพทยเปนเงินตราตางประเทศ

บริษัทฯ ไดตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหน่ึงปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังน้ี

32.4 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงดานสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืม ต๋ัวแลกเงินและลูกหน้ีอ่ืน ฝายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อท่ีจะใหกับลูกคาหรือคูสัญญา และวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาหรือคูสัญญา
อยางสม่ำเสมอ บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเช่ือดังกลาว  

รวม
อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด
ไมมี

อัตราดอกเบ้ีย

(หนวย: ลานบาท)

มากกวา 5 ปภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี

-
-
-
-

142
-

142

-
-
-
-
-

998
998

-
-
-
-

1,758
500

2,258

-
-
-
2

1,118
6,962
8,082

700
1,200

-
209
887

-
2,996

-
623

-
1
-
-

624

1
1,132
1,200
537
209

2,787
10,991
16,856

375
623

2,808
3

1,118
7,960

12,887

2
-

537
-
-

10,491
11,030

375
-
-
-
-
-

375

430
-
-
-
-
-

430

-
-

2,808
-
-
-

2,808

สินทรัพยทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินลงทุนชั่วคราว
- ลูกหน้ีการคา
- เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
- เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
- เงินลงทุน

หน้ีสินทางการเงิน
- เจาหน้ีการคา
- เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
- เงินกูยืมระยะยาว
- หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน
- หุนกูแปลงสภาพ
- หุนกู

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจำนวนมากราย
จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ เงินใหกูยืม และลูกหนี้อื่น
ที่แสดงอยูในงบดุล

32.5 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับ
ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

33. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ คือ การดำรงไวซ่ึงความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเน่ือง และ

การดำรงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1.1 : 1.0 (2551: 1.2 :1.0) และบริษัทฯ มีอัตราสวน

เทากับ 1.6 : 1.0 (2551: 1.5 : 1.0)

34. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ตามที่ระบุในหมายเหตุ 4.6 เรื่องการเปลี่ยนแปลงอายุการใหประโยชนของอาคาร การเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกลาว ทำให

คาเสื่อมราคาของอาคารดังกลาวลดลง ซ่ึงมีผลใหงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 เพ่ิมข้ึนเปนจำนวนประมาณ 37.6 ลานบาท และ 9.2 ลานบาทตามลำดับ กำไรสุทธิสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มข้ึนดวยจำนวนเทากันหรือคิดเปน 0.03 บาทตอหุน และ 0.01 บาทตอหุน ตามลำดับ

อยางไรก็ตาม ในการคำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงใชประมาณการอายุการใชงานเดิม

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหมเพื่อ

ใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกำไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหม
มีดังตอไปน้ี
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36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดประเภท
รายการใหม ตามท่ีเคยรายงานไว ตามท่ีเคยรายงานไวการจัดประเภท

รายการใหม

544,540,488
108,740,987

-
823,004,136
24,079,113

11,878,233,237
4,732,138,223
2,168,957,659

-

-
-
-

282,040,779
-

3,817,094,021
1,943,544,247

-
-

579,702,143
73,579,332

428,607,137
317,954,851
100,521,261

12,048,162,509
4,509,948,343
2,169,880,348

51,337,919

-
-

154,551,711
127,489,068

-

3,884,345,309
1,824,955,040

-
51,337,919

งบดุล
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สิทธิการเชา - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ - สุทธิ
เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน
งบกำไรขาดทุน
ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
คาตอบแทนผูบริหาร
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2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546 www.bangkokhospital.com 
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