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เปนเวลากวา 38 ป นับจากท่ีบริษัทไดจัดต้ังโรงพยาบาลกรุงเทพ

ข้ึนในป 2515 จากเจตนารมณในการสรางสถาบันทางการแพทย

ที่มุงเนนการบริการที่มีคุณภาพควบคูกับคุณธรรม ปจจุบัน 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ถือเปนผูประกอบ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำของประเทศ ซ่ึงใหบริการทางการ

แพทยภายใตโรงพยาบาล 4 กลุม ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ 

โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลรอยัล  

การรวมตัวกันของ 4 กลุมโรงพยาบาล กอเกิดเปนเครือขาย

ทางการแพทยที่แข็งแกรง ครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ 

ตลอดจนถึงประเทศกัมพูชา 

บริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ยังรวมถึง บริษัท เนช่ันแนล 

เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส 

(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อำนวย

เภสัช) จำกัด บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด บริษัท กรีนไลน 

ซินเนอรจ้ี จำกัด และ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส 

จำกัด พรอมสนับสนุนการใหบริการของทุกโรงพยาบาลในเครือ  

Green Hospital



เติบโต
นับจากป 2515 เราเติบโตอยางไมหยุดยั้ง พรอมดวยเทคโนโลยี
ทางการแพทยท่ีทันสมัย และพรอมจะเติบใหญตอไปอยางม่ันคง
ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนผูใหบริการทางการแพทยครบวงจร
ที่ใหญที่สุดในประเทศ

สัมพันธภาพ
เราใหความสำคัญกับมาตรฐานการรักษาพยาบาล และการ
เอาใจใสดูแลผูรับบริการดุจญาติมิตร จนสงผลใหไดรับรางวัล 
“Trusted Brand Award ระดับโกลด 2010” จากผลการสำรวจ
ของนิตยสารรีดเดอรสไดเจสท ในป 2553

growth relation 



รักษ์สิ่งแวดลอม
“รักษสิ่งแวดลอม” อีกหน่ึงความมุงมั่นของกลุมโรงพยาบาล
กรุงเทพ ที่จะดำเนินธุรกิจเคียงคูความรับผิดชอบตอสังคมและ
หวงใยในส่ิงแวดลอม 

อาคารประหยัดพลังงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพรวมเปนสวนหนึ่งของโครงการ BEAT 2010 
(Building  Energy Awards of Thailand 2010) มุงสรางจิตสำนึก
ดานการอนุรักษพลังงานระดับประเทศ โดยคาดวาใน 3 ป จะสามารถ
ประหยัดพลังงานไมนอยกวา  400  ลานบาท ถือเปนตนแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน

energyenvironmental



เครือขาย
ขยายเครือขายท่ัวไทยมาตลอด 38 ป จวบจนวันน้ีเรามีเครือขาย
ถึง 19 แหง ภายใตชื่อโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช 
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลรอยัล กอเกิดเปนเครือขาย
ทางการแพทยท่ีแข็งแกรง และถึงพรอมซึ่งบริการทางการแพทย
ท่ีทันสมัยครอบคลุมพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวไทย ตลอดจนถึงประเทศกัมพูชา

network

Hospital





สารจาก
คณะกรรมการ

บริษัท เปนเวลากวา 38 ป นับจากที่บริษัทไดจัดตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพขึ้นในป 
2515 จากเจตนารมณ ในการสรางสถาบันทางการแพทยท่ีมุงเนนการบริการท่ีมี
คุณภาพควบคูกับคุณธรรม นับจากวันเริ่มตนจวบจนปจจุบัน บริษัท กรุงเทพ-
ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ถือเปนผูประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ
ของประเทศ ซึ่งใหบริการทางการแพทยภายใตชื่อโรงพยาบาล 4 กลุมไดแก 
โรงพยาบาลกรุงเทพ  โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาล
รอยัล การรวมตัวกันของ 4 กลุมโรงพยาบาล กอเกิดเปนเครือขายทางการแพทย
ที่แข็งแกรงครอบคลุมพื้นที่ตางๆทั่วประเทศตลอดจนถึงประเทศกัมพูชา

ความแข็งแกรงของเครือขายนี้เอง ทำใหกลุมโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ-
ดุสิตเวชการเติบโตไปขางหนาอยางม่ันคง ผานการชวยเหลือเก้ือกูลกันในระบบ
เครือขาย โดยมีระบบการสงตอรักษาผูปวยท่ีรวดเร็วมีการบริหารจัดการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ และรักษาไวซึ่งคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐาน
ระดับสากล โดยในป 2553  ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพไดผานการ

รับรองคุณภาพเปนโรงพยาบาลท่ีมีมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลและการ

จัดการในระดับสากล เปนคร้ังท่ี 2 จาก JCI และจากผลการสำรวจของนิตยสาร
รีดเดอรสไดเจสท พบวาคนไทยใหความเชื่อมั่นโรงพยาบาลกรุงเทพวา เปน
โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ เขาใจความตองการของผูรับบริการ และมีความรับ
ผิดชอบตอสังคม สงผลใหโรงพยาบาลกรุงเทพไดรับรางวัล “Trusted Brand 

Award : รางวัลแบรนดสุดยอด(โกลด) ของประเทศไทย ในหมวด ‘โรงพยาบาล’ 

ประจำป 2010” จากนิตยสารรีดเดอรส ไดเจสท   

สำหรับการนำเทคโนโลยีระดับสูงเขามาพัฒนาการรักษาพยาบาลนั้น ในป 
2553 โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลเฉพาะทางดานโรคมะเร็ง ได เปดศูนย

โลหิตวิทยากรุงเทพ (Bangkok Hematology Center) โดยเปนศูนยรวมการ
ใหบริการและรักษาโรคทางโลหิตวิทยาในโรงพยาบาลเอกชน หนึ่งเดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสูง
ในการดูแลผูปวยโรคเลือดอยางครบวงจร  

นอกจากการลงทุนขยายการดำเนินงานภายในเครือขายแลว ในชวงปลาย
ป 2553 บริษัทยังเขาลงทุนใน บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) 
จำกัด ซึ่งเปนผูผลิตน้ำเกลือรายใหญอันดับ 4 ของประเทศ พรอมกันนี้ยังได
ขยายการลงทุนไปยังกลุมโรงพยาบาลนอกเครือขาย โดยการเขารวมกิจการกับ
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เพื่อเปนการขยายการ



(ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายแพทยปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ)
กรรมการผูอำนวยการใหญ

บริการสูกลุมลูกคาในระดับกลางและกลุมผูใชบริการประกันสังคม 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทคาดวา ธุรกรรมดังกลาวจะแลวเสร็จ
ประมาณกลางไตรมาสท่ี 2 ของป 2554  และจะสงผลใหบริษัท
มีความแข็งแกรงดวยรูปแบบโรงพยาบาลและการใหบริการที่
ครบวงจร พรอมกาวเปนผูนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

สำหรับนโยบายดานบุคลากร บริษัทใหความสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ
กับงานที่รับผิดชอบ และมีความรูความเขาใจในสาขาอื่นๆ เพื่อ
การทำงานที่ประสานสอดรับกันในทิศทางที่จะใหผลงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงบริษัทตระหนักเปนอยางย่ิงวา การสงตอ
การเจริญเติบโตของธุรกิจยอมจะเกิดขึ้นไมได หากขาดซึ่งการ
สรรหาผูสืบทอดท่ีมีความสามารถท้ังดานการบริหาร การแพทย 
และถึงพรอมซึ่งจรรยาบรรณ  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเน่ืองขององคกร นับเปนอีกพันธกิจหน่ึงท่ีบริษัทใหความสำคัญ
เปนอยางยิ่ง   

พรอมกันน้ี บริษัท ตระหนักเปนอยางย่ิงวา การเติบโตพรอม
กับการมีธรรมาภิบาลท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม ควบคู
ไปกับการดูแลผลประโยชนของนักลงทุนอยางเหมาะสม เปนส่ิง
ที่สำคัญอยางยิ่ง บริษัทจึงใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูล
อยางโปรงใสและเทาเทียมกันตอนักลงทุนและผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกภาคสวน (Stakeholders)  โดยในป 2553 นี้บริษัทไดรับ
การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต) ในระดับดีมาก (Very Good CG 
Scoring) เปนปท่ีสองติดตอกัน ซ่ึงนอกจากการดำเนินงานภายใต
หลักธรรมาภิบาลท่ีเครงครัดอยางตอเน่ืองแลว บริษัทยังใหความ 

สำคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทจึงได
จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ไดแก “โครงการรณรงคตอตานมะเร็งใน

วันมะเร็งโลก” “โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี” โดยรวมกับ
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและศูนยเยาวชนลุมพินี จัด
กิจกรรมใหบริการตรวจสุขภาพฟรี  พรอมกันน้ีโรงพยาบาลหัวใจ
กรุงเทพ ไดสรางสวนสุขภาพ พรอมท้ังมอบเคร่ืองออกกำลังกาย
มูลคา 600,000 บาท ใหแกสวนลุมพินี นอกจากน้ีโดยความรวมมือ
ของมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ยังได
ดำเนิน “โครงการมอบทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย 

พยาบาล และการสาธารณสุขประจำป 2553” โดยมอบทุน
จํานวน 7 ทุน เปนเงินรวมท้ังส้ิน 978,600 บาท “โครงการมอบ

ขอมูลดานสุขภาพเพ่ือทำอักษรเบรลล” ณ  ศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษาเพ่ือคนตาบอด จากการรวบรวมอาสาสมัครในการจัดพิมพ
เน้ือหา เพ่ือนำไปผลิตหนังสือฉบับอักษรเบรลลใหกับผูพิการดาน
สายตา และกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอมอีกหน่ึงความภูมิใจของบริษัท 
คือ ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 
19 อาคาร ท่ีรวมโครงการอนุรักษพลังงาน Building Energy 

Awards of Thailand (BEAT 2010)  โครงการสรางขุมกำลัง
บุคลากรดานการอนุรักษพลังงาน เพื่อประสิทธิภาพการใช
พลังงานในอาคารประจำป พ.ศ. 2553

ทายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ตองขอแสดง
ความขอบคุณตอผูใชบริการ ผูถือหุนของบริษัท แพทย พยาบาล
บุคลากร และผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนสำหรับความสนับสนุน
และความเชื่อถือที่มีตอบริษัทตลอดมา  คณะกรรมการบริษัท
หวังเปนอยางยิ่งวา ป 2554 ที่จะถึงนี้จะเปนปแหงความสำเร็จ
และการเติบโตที่ดีอีกปหนึ่งของกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ  



คณะกรรมการบริษัท

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ 

    ประธานกรรมการบริษัท/
    กรรมการอิสระ 

2. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
ประธานคณะผูบริหาร
และกรรมการผูอำนวยการใหญ

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี 
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 

4. นายแพทยพงษ์ศักดิ์ วิทยากร 
    กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท 

5. นายวัลลภ อธิคมประภา 
    กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท

6. นายประดิษฐ ทีฆกุล 
    กรรมการและรักษาการ
    รองกรรมการผูอำนวยการใหญ

7. นายแพทยจิโรจน สุชาโต 
    กรรมการ

1 2

5 6

9

11



8. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล 
    กรรมการ 

9. ศาสตราจารยเกียรติคุณ
    นายแพทยสันตศิริ ศรมณี
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
    กรรมการสรรหาและพิจารณา
    คาตอบแทน/กรรมการอิสระ

10. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
      กรรมการ/ประธาน
      คณะผูบริหารศูนยการแพทย
      โรงพยาบาลกรุงเทพ

11. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต 
      กรรมการ

12. ดร.สมชัย สัจจพงษ์
      กรรมการตรวจสอบ/
      กรรมการอิสระ

13. นายศรีภพ สารสาส 
      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
      สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
      กรรมการอิสระ

12 13

43

7 8

10



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการบริษัทท่ีเปน
อิสระจำนวน 3 ทาน คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศรีภพ สารสาส
และดร.สมชัย สัจจพงษ เปนกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสำคัญ คือ ดูแลรายงานทางการเงินของ
บริษัท ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ และดูแล
กรณีที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการทำรายการระหวางบริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน    

ในป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีประเด็นที่เปนสาระสำคัญคือ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟงคำชี้แจงจาก
ผูตรวจสอบบัญชีและฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อไดวางบการเงินดังกลาวไดจัดทำตามมาตรฐานบัญชี
โดยมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางถูกตองและครบถวน

2. พิจารณาเสนอแนะการแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด และการกำหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจำปตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจำป ทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบายการบริหาร
งานของบริษัท และใหความเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเปน
หลักเกณฑในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพย ใหเปนไปตามขอกำหนดและกฎหมายท่ีกำกับดูแล

5. พิจารณาและรับฟงคำช้ีแจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผูตรวจสอบภายใน โดยจางบริษัทผูตรวจสอบ
ภายในท่ีไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหทำหนาท่ีเปนหนวยตรวจสอบภายในของ
บริษัท โดยกำหนดใหหนวยตรวจสอบเขาตรวจสอบงานตามความสำคัญของความเสี่ยงที่ประเมินไว คณะกรรมการตรวจสอบไดให
ขอเสนอแนะแกคณะกรรมการและผูบริหาร เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการควบคุมภายใน นอกจากน้ียังใหความสำคัญใน
การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ
และความมีประสิทธิภาพเพียงพอในการประเมินความเส่ียงและกิจกรรมปองกันความเส่ียงของฝายตางๆ และขององคกร คณะกรรมการ
มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการปองกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแนวนโยบาย
และในกลยุทธตางๆ ของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวังและอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน
ของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งปวง

(ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ  ศรมณี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



ขอมูลทั่วไปของบริษัทและขอมูลอางอิงอื่นๆ

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ขอมูลอางอิงอื่นๆ

Health Care Business  

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

บมจ. 0107537000025

www.bangkokhospital.com 

มูลคา 1,312.26 ลานบาท โดยเปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว 
จำนวน 1,214.50 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,214.50 ลานหุน 
มูลคา ที่ตราไวหุนละ 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 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02-230-5878, 02-230-5756 โทรสาร 02-230-6093

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

บรษิัท สำนักงาน เอินสท 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 

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

Web site

ทุนจดทะเบียน

นายทะเบียนหลักทรัพย 

นายทะเบียนหุนกู
และตัวแทนชำระเงิน

ผูแทนผูถือหุนกู 

ผูสอบบัญชี



ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย อรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อายุ 73 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, Thai Institute of 
  Directors Association 
• Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูรก เยอรมนี
• Facharzt fur Chirurgie แพทยสภารัฐฮัมบูรก เยอรมนี
• ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ
• ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ท่ีปรึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• ประธานฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
• คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายกแพทยสภา
• นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภฯ

ตำแหนงงานอื่น
• ประธานกลุมสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง
  แหงประเทศไทย
• รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล
• คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป
• รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ 
• กรรมการบริษัท เจาพระยาเวชกิจ จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา จำกัด (มหาชน)
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2541
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 381,781 หุน (0.03%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

2. นายแพทย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ อายุ 77 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, Thai Institute of 
  Directors Association 
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 1
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ประสบการณ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• สมาชิกวุฒิสภา 
• อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 154,471,084 หุน (12.4%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย เสนอ อินทรสุขศรี
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อายุ 90 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, Thai Institute of 
  Directors Association 
• Certificate In Pediatric Surgery 
• แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ด. (กิตติมศักดิ์)
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช
• เลขานุการ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
• ผูอำนวยการโรงเรียนกายภาพบำบัด
• นายกสมาคมแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป 
• ประธานชมรมกุมารศัลยแพทย 

ตำแหนงงานอื่น
• ไมมี
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 12/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 4,830,631 หุน (0.39%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี



4. นายแพทย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
กรรมการและท่ีปรึกษาบริษัท อายุ 77 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45,
  Thai Institute of Directors Association 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
• DTM & H คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
• Post graduate study, University of Pennsylvania,
  Philadelphia, USA.
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ
• กรรมการผูอำนวยการใหญ
  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการกองสถานพยาบาล คุรุสภา
• คณะกรรมการท่ีปรึกษา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
  ดานการแพทยและสังคม
• นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  
• กรรมการแพทยสมาคม
ตำแหนงงานอื่น
• รองประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 

• รองประธานกรรมการ Angkor Pisith Co., Ltd.
• 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 รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 10/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 12,558,500 หุน (1.01%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

5. นายวัลลภ อธิคมประภา
กรรมการและท่ีปรึกษาบริษัท อายุ 67 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 8 สถาบัน
  วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการบริหารงานภาครัฐและ
  กฎหมายมหาชน รุนท่ี 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.
ประสบการณ
• กรรมการผูอำนวยการใหญ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชี
  และการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการ Thai Wah Resorts
  Development Co., Ltd. (Laguna Resort & Hotels PCL.)
ตำแหนงงานอื่น
• รองประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด

• กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัด
• กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด
• กรรมการ บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
• กรรมการ บริษัท โซเด็กซโฮ เฮลทแคร ซัพพอรท เซอรวิส
  (ประเทศไทย) จำกัด
• 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.
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2542
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 12/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 17,521,019 หุน (1.41%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี



ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร

6. นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการและรักษาการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ อายุ 52 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 29,
  Thai Institute of Directors Association 
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
• กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
• กรรมการ/รองผูอำนวยการใหญอาวุโสฝายบริหาร
  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน)
• กรรมการ บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ
  เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2551
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 3,300,000 หุน (0.26%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

7. นายแพทย จุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการ อายุ 78 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, 
  Thai Institute of Directors Association
• Diplomate of American Board of Surgery 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ
• หัวหนาฝายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแหงชาติ
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุณาพิทักษ 
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
ตำแหนงงานอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 

• กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
• กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 27,565,795 หุน (2.21%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

8. นายแพทย จิโรจน สุชาโต
กรรมการ อายุ 75 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45,
  Thai Institute of Directors Association
• Diplomate of American Board of Radiology,
  Downstate University of New York 
• Graduated Course Radiobiology at M.D. Anderson Hospital,
  Houston, Texas
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ
• ผูอำนวยการ โรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร (รังสีเทคนิค)
• อาจารยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
• ท่ีปรึกษาดานรังสีวิทยา สถานพยาบาลคุรุสภา
ตำแหนงงานอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัด
• กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด   
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 12/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 39,273,009 หุน (3.15%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี



9. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย สันตศิริ ศรมณี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ อายุ 76 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 43, 
  Thai Institute of Directors Association 
• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประสบการณ
• รองอธิการบดี ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
• Member, Expert Committee on Food Borne
  Parasitic Diseases, WHO
ตำแหนงงานอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
• รองประธานกรรมการ บริษัท จุรีเวช จำกัด
  (โรงพยาบาลจุรีเวช รอยเอ็ด)

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2537
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 1,715,127 หุน (0.14%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

10. นายแพทย ชาตรี ดวงเนตร
กรรมการ/ประธานคณะผูบริหารศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ อายุ 66 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 54,
  Thai Institute of Directors Association 
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 10
• Fellow, American College of Medical Quality
• Certified, American Board of
  Quality Assurance & Utilization Review Physicians
• Fellow, American Academy of Pediatrics
• Certified, American Board of Pediatrics 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
ประสบการณ
• ผูอำนวยการดานปฏิบัติการทางการแพทย กลุมภูมิภาค
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• Clinical Assistant Professor of 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 
ตำแหนงงานอื่น
• รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส
  (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการ B.D.M.S. International Medical
  Services Co., Ltd.
• กรรมการ Angkor Pisith Co., Ltd.
• กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
• กรรมการ บริษัท Rattanak Medical Services Co., Ltd.
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล
  เฮลธแคร จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮลทแคร จำกัด   
• กรรมการ บริษัท ซูพีเรีย ไบโอเทค โฮลด้ิง จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2549
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 14/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 150,000 หุน (0.01%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี



ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร

11. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
กรรมการ อายุ 63 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• Directors Certification Program รุนที่ 27, Thai Institute of
  Directors Association
• นิติศาสตรบัณฑิต 
ประสบการณ
• กรรมการผูจัดการ บริษัท Air Lanka Catering จำกัด
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการรองผูอำนวยการใหญฝายการเงิน บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด 
• กรรมการและผูอำนวยการใหญ บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
• กรรมการ บริษัท บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2542
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 12/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• 3,701,256 หุน (0.30%)
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

12. ดร. สมชัย สัจจพงษ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 49 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2533/OHIO STATE UNIVERSITY 
  (ไดรับทุนรัฐบาลศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก)
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2528/OHIO STATE UNIVERSITY
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) พ.ศ. 2527
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณ
• อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการสำนักนโยบายการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกลุมงานบริหารความเส่ียงดานการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกองนโยบายและวางแผนงานการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผูอำนวยการกองนโยบายและวางแผนฟนฟูเศรษฐกิจ
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหนงงานอื่น
• ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
  นโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการ
  นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง
• กรรมการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2551
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 6/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี



13. นายศรีภพ สารสาส
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ อายุ 54 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program-ACP รุนท่ี 1/2547
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 22/2545
• วุฒิบัตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน),

University of Southern California, USA
ประสบการณ
• กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
  บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เงินทุนภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
• ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อ
  การอนุรักษสิ่งแวดลอม จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ลีฟวิ่งแลนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)
เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ
• พ.ศ. 2551
จำนวนครั้งที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 12/14
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

14. นางนฤมล นอยอ่ำ
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน อายุ 53 ป
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
• ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร)
  มหาวิทยาลัยนอรทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบันฑิต (เกียรตินิยม)
  การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 13
  สถาบันพระปกเกลา (ปปร.13)
• Successful Formulation & Execution of Strategy 
  Class 6/2010 จัดโดย Thai Institute of
  Directors Association 
• Directors Certification Program รุนท่ี 107,
  จัดโดย Thai Institute of Directors Association 
• Financial Executive Development Program รุนที่ 12
  จัดโดย The Thai Institute of Banking and Finance for
  Executives from Financial Institutions
• Applied International Management Program,
  Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน 

ประสบการณ
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการอาวุโส ฝายการเงิน
  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ตำแหนงงานอื่น
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร 
  เซอรวิสเซส จำกัด
• กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด
จำนวนหุนบริษัทที่ถือ*
• ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไมมี

* หมายเหตุ จำนวนหุนบริษัทท่ีถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)



รายช่ือบริษัท วันท่ีจดทะเบียน สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
อัตราการถือหุน
(รอยละ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เขาใหญ จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด 
 

บริษัท วัฒนเวช จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)

 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (BNH)
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง จำกัด

Angkor Pisith Co., Ltd.   

Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

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

S.R. Property Investment Co., Ltd.  

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส 
(ประเทศไทย) จำกัด

18 ก.ค. 2550

14 ส.ค. 2546

13 ส.ค. 2545

25 ม.ค. 2537

28 ต.ค. 2526

15 มี.ค. 2537

27 ก.ค. 2538

1 พ.ค. 2532

28 ธ.ค. 2519

27 ส.ค. 2534

24 พ.ย. 2535

7 ก.ย. 2535

20 ธ.ค. 2548

มิ.ย. 2550

27 พ.ย. 2549

20 ธ.ค. 2548

20 ธ.ค. 2548

10 ก.พ. 2549

27 พ.ย. 2549

7 พ.ย. 2544

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

288 ถ.สุขสวัสด์ิ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

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

Toeuk Thla Village, Russian Federation Blvd.,
Sangkat Toeuk Thla, Khan Russey Keo,
Phnom Penh, Cambodia.
61A Street 214, Sangkat Beong Rang, 
Khan Don Peh, Phnom Penh, Cambodia.
517 Road No.6, Phum Salakanseng, 
Khum Svay Damdum, Srok Khet,
Siem Reap, Cambodia.
517 Road No.6, Phum Salakanseng, 
Khum Svay Damdum, Srok Khet,
Siem Reap, Cambodia.

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

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปดดำเนินการ)

โรงพยาบาลเอกชน   
 

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน  
 

โรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลเอกชน
(สมิติเวช สุขุมวิท
และสมิติเวช ศรีนครินทร)

โรงพยาบาลเอกชน
 

โรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลเอกชน 
 

โรงพยาบาลเอกชน 
ที่ประเทศกัมพูชา  

โรงพยาบาลเอกชน 
ที่ประเทศกัมพูชา  

โรงพยาบาลเอกชนท่ี
ประเทศกัมพูชา 
(ยังไมเปดดำเนินการ)
โรงพยาบาลเอกชนท่ี
ประเทศกัมพูชา 
(ยังไมเปดดำเนินการ)

Land Holding
Company  

Land Holding
Company  

Land Holding
Company  

หองปฏิบัติการ
ชีวโมเลกุล

100.00

100.00

100.00

99.76

99.67

99.67

98.78

97.22

95.76

91.42

89.53

79.00

80.00

70.00

100.00

100.00

49.00

49.00

49.00

95.00

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขี้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553



หมายเหต ุ *** บริษัทไดเขาไปลงทุนเทานั้น ไมไดมีสวนรวมในการบริหารงาน

รายช่ือบริษัท วันที่จดทะเบียน สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
อัตราการถือหุน
(รอยละ)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

บริษัท เนช่ันแนล เฮ็ลธแคร ซิสเท็มส จำกัด
ถือผาน SVH และ BNH รอยละ 25.97

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล
เฮ็ลธแคร จำกัด (AIH)

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 

บริษัท รอยัลบางกอก เฮลธแคร จำกัด 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด                   

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

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด  
ถือผาน SVH 

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

บริษัท คูลแอนดจอย จำกัด
 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ***

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ***

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)***

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ***
 

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด
 

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

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
ถือผาน SVH 

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
ถือผาน SVH 

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

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

7 ม.ค. 2536

9 มิ.ย. 2537

23 ก.ย. 2553

1 มิ.ย. 2504

14 พ.ย. 2545

23 มี.ค. 2547

15 พ.ค. 2547

2301/2 อาคารศูนยทันตกรรม
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

2301/2 อาคารศูนยทันตกรรม
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

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

8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

124 ถ.ธนบุรี-ปากทอ กรุงเทพฯ

1111 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

2138 ถ.รามคำแหง เขตบางกะป
กรุงเทพฯ

943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

337 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน 
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

555/5 ถ.โพศรี อ.เมือง
จ.อุดรธานี

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพฯ

39/1 ถ. รามอินทรา เขตคันนายาว 
กรุงเทพฯ

488 ถ.ศรีนครินทร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ

488 ถ.ศรีนครินทร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ

23/93 อาคารสรชัย ซ.สุขุมวิท 63
ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

Share service
company

Holding Company         

ประกอบกจิการดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

Holding Company
ถือหุนใน บจก. เอ. เอ็น.บี.
ลาบอราตอรี่ จำกัด

ประกันสุขภาพ

Dormant Company
  

โรงพยาบาลเอกชน   
ในประเทศ UAE 

โรงพยาบาลเอกชน

จำหนายและผลิตยา

บริการขนสงผูปวย
ทางอากาศ 

ประชาสัมพันธและ
สงเสริมการตลาด

โรงพยาบาลเอกชน

Holding Company
ลงทุนในบริษัทโรงพยาบาล
พญาไท 1, 2 และ 3

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน
 

ศูนยจัดฝกอบรมใหกับ
พนักงานในเครือ

ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับยารักษาโรค

บริหารจัดการทรัพยสิน

ภัตราคารและ
อาหารสุขภาพ

บริการเสริมแกลูกคา
ในดานตางๆ

74.02

100.00

100.00

100.00

99.94

99.93

30.00

67.52

49.00

49.00

30.00

38.24

19.47

20.01

10.00

100.00

100.00

95.00

99.99

74.00



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขี้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อบริษัท ช่ือบริษัท

บริษัท เอเชียอินเตอรเนชั่นเนล เฮลทแคร จำกัด 
บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด 
BDMS International Medical Services Co., Ltd.
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย) จำกัด   
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด  
บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด 
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด

AIH
ANB
BCH
B-Cop
BDMS Inter
BDMS Training
BHH
BHI
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

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 
บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด   
บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลธแคร ซิสเท็มส จำกัด 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Public Co., Ltd
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
Angkor Pisith Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
Al Gaith Bangkok Dusit Management Service LLC.
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด 
Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. 
S.R. Property Co., Ltd.
Seam Reap Investment Co., Ltd.
บริษัท โซเด็กซโซ เฮ็ลธแคร ซัพพอรท เซอรวิส
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด 

GLS
Irving
KDH 
MP
NHS
NPMS
PPFP
PPMS
PYT
RAH
RAM
Royal Abu Dhabi
Royal BKK
RRH
S.R. Property
Seam Reap 
Sodexho

SSH
SVH
Udon Pattana

BPK
99.6

BHH
98.8

BIO
95.0

BHI
99.9

BSH
100.0

BTH
99.8

BCH
99.7

GLS
100.0

BNH
91.42

AIH
100.0

BPH
97.2

BRH
100.0

NPMS
99.9

BKY
100.0

Royal
BKK

100.0

SVH
95.8

PPMS
100.0

BDMS
International
100.0

BDMS
Training
100.0

Royal Abu
Dhabi
30.0

SSH
67.52

Irving
95.0

First
Health
99.0

Sodexho
74.0

ANB
100.0

รอยละ 90 ขึ้นไป

COOL &
JOY

30.0

MP
49.0

Seam
Reap
49.0

S.R.
Property
49.0

PPFP
49.0

RAM
38.2

KDH
20.01

Bangkok
Helicopter
49.0

รอยละ 20-49

NHS
74.0

BPD
79.0

Angkor
Pisith
80.0

BKH
89.2

Royal
Rattanak
70.0

รอยละ 50-89

Udon
Pattana
10.0

PYT
19.5

นอยกวารอยละ 20
สรุปอัตราสวนการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553



ภาพรวมทางการเงิน

2553 2552 2551
 

30,359
15,612
14,747

21,597
21,974
1,725

1,214.5
12.1
1.4
0.7

 1.9
3.8

41.7
 

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

32,197
15,914
16,283

 23,513 
 24,051 
 2,295 

1,246.0
13.1
1.9
0.8

8.9
33.0

41.9

23.1
23.0
9.4

7.3
15.4

0.8
26.7
8.7

31.5

0.7
0.5
1.5
9.5

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 

งบดุล (หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม

งบกำไรขาดทุน (หนวย : ลานบาท)
รายไดคาบริการคนไข
รายไดรวม
กำไรสุทธิ

ขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ
จำนวนหุนสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลคา (ลานหุน)
มูลคาตามบัญชีขั้นพ้ืนฐาน (บาท)
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราการเติบโต (รอยละ)
อัตราการเติบโตของรายไดคาบริการคนไข
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ 
ความสามารถในการทำกำไร (รอยละ)
อัตรากำไรขั้นตน 
อัตรากำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน
  ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจำหนาย (EBITDA Margin) 
EBITDA Margin ไมรวมรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)1/

อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทน (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉล่ีย
การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
ภาระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ (เทา)
อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินกูยืมสุทธิตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินกูยืมสุทธิตอ EBITDA
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบ้ีย
1/ Non-Recurring Items ประกอบดวยกำไรจากการตอรองราคาซ้ือจากการลงทุนในบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
   ของบริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ในป 2553 และผลขาดทุนจากการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในป 2552



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี
30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท โดยเร่ิมเปดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ”
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2515 และนำหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยได เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2534 จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเปน
บริษัทมหาชนจำกัด ในป 2537 จนถึงปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
จำนวน 1,312.26 ลานบาท โดยเปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว จำนวน
1,246.04 ลานบาท 

พัฒนาการของบริษัทที่สำคัญในชวง 5 ปที่ผานมา
ป 2549

• บริษัทไดทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด บริษัท วัฒนเวช จำกัด
(รพ.กรุงเทพจันทบุรี) และบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ทำใหบริษัท
มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว เพ่ิมขึ้นเปน อัตรารอยละ 97.1 รอยละ
100.0 รอยละ 99.5 และรอยละ 99.6 ของทุนชำระแลวในบริษัทดังกลาวตาม
ลำดับ ในป 2549

• บริษัทไดเขาไปลงทุนซื้อหุน รอยละ 79.7 ในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ราชสีมา จำกัด ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเอกชนขนาด 300 เตียง ท่ีอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา และปจจุบันบริษัทไดเพ่ิมสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว
เปนอัตรารอยละ 89.2

• ในเดือนกันยายน 2549 บริษัทไดซ้ือบริษัทยอยแหงใหม ช่ือ “บริษัท เอเชีย
อินเตอรเนชั่นแนล เฮ็ลธแคร จำกัด” เพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนในธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในตางประเทศ โดยมีอัตราสวนการถือหุนรอยละ 100 โดย
บริษัทยอยดังกลาวไดเขาไปรวมทุนกับนักลงทุนทองถ่ินในประเทศสหรัฐอาหรับ
อิมีเรทส จัดตั้ง Royal Bangkok Hospital L.L.C, Abu Dhabi โดยถือหุน
รอยละ 30 เพ่ือจัดต้ังโรงพยาบาลเอกชน ท่ีเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ
อิมีเรทส

ป 2550  
• บริษัทไดลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมในนาม บริษัท โกลบอล เมดิคัล

เน็ทเวอรค จำกัด เพ่ือเปดใหบริการโรงพยาบาลเอกชนในอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยมีอัตราสวนการถือหุนรอยละ 100 ตอมาบริษัทดังกลาว
ไดจดทะเบียนเปล่ียนชื่อเปน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด 

• โรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนช่ันแนล (Royal Angkor International
Hospital) ซ่ึงเปนโรงพยาบาลขนาด 21 เตียง ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
อยูภายใตการดำเนินงานของ Angkor Pisith Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ี

1. ความเปนมาลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ



บริษัทถือหุนรอยละ 80 ไดเร่ิมเปดใหบริการ เม่ือวันท่ี 15 มกราคม
2550 และมีพิธีเปดอยางเปนทางการ ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน
2550

• โรงพยาบาลรอยัลรัตนะ (Royal Rattanak Hospital)
ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ณ เมืองพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา อยูภายใตการดำเนินงานของ Rattanak Medical
Services Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 70
ไดเริ่มเปดใหบริการ เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2550

• บริษัทไดเขาไปลงทุนซ้ือหุนบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง
จำกัด (มหาชน) “RAM” เพิ่มจากเดิมรอยละ 19 เปนรอยละ
26.2 และไดเขาทำคำเสนอซื้อหุนท่ีเหลือท้ังหมดของ RAM ใน
ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2551 จนถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2551
ในราคาหุนละ 480 บาท ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการทำคำเสนอ
ซื้อ บริษัทถือหุนใน RAM ในอัตรารอยละ 38.2

ป 2551
• บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ในนาม บริษัท กรีนไลน

ซินเนอรจ้ี จำกัด เพ่ือเปนศูนยรวมการดำเนินงานทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และ
สามารถประหยัดคาใชจายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยบริษัทไดถือหุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 100

• บริษัทไดซ้ือเคร่ือง 256-slice multi-detector CT scan
เปนเคร่ืองเอ็กซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูงในการตรวจวินิจฉัย
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

ป 2552
• บริษัทไดจัดต้ังบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด

เปนเงินทุน จำนวน 70 ลานบาท และถือหุนในอัตราสวน
รอยละ 100 เพ่ือดำเนินงานโรงพยาบาลเอกชน ท่ีอำเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา  

• บริษัทฯ ไดนำระบบเทคโนโลยี Tele Interpreter มา
รองรับการใหบริการลาม เพ่ือชวยการส่ือสารระหวางแพทยและ
ผูปวยชาวตางชาติ โดยสามารถใหบริการไดถึง 26 ภาษา มี
แอพลิเคช่ัน 3 ภาษาหลัก คือ ภาษาญ่ีปุน อาหรับ และ อังกฤษ

โดยมีลามคอยใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง บนเทคโนโลยี Unified
Communication และติดต้ังโปรแกรมสำหรับส่ือสารไวท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอรทั้งของลามและแพทย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
และติดตอสื่อสารขอมูลระหวางกัน และในกรณีที่ลามไมอยูที่
โรงพยาบาล สามารถใชระบบ Wireless IP Phone เพ่ือใหบริการ
ไดทุกเวลา

• ศูนยโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดซ้ือเคร่ืองมือ
ชวยศัลยแพทยในการผาตัดไดแมนยำยิ่งขึ้น มาใชในการผาตัด
โรคกระดูกสันหลังและโรคสมองคือ

- Intraoperative CT scanner หรือที่เรียกกันวา 
O-arm ซึ่งเปนเครื่องถายภาพกระดูกสันหลังและ
บริเวณขางเคียงโดยใช Computerized Tomography
ผานทางรังสี X-Ray ภาพที่ไดจะเปนภาพที่ชัดเจน
และแสดงตำแหนงของกระดูกสันหลังในขณะท่ีทำการ
ผาตัด ชวยใหแพทยสามารถทำการผาตัดแผลขนาดเล็ก
หรือในการวางเคร่ืองตรึงกระดูกสันหลังไดดวยความ
แมนยำอยางสูงสุด

- Surgical Navigator (“Stealth 7”) คือเครื่องท่ีใช
ในการผาตัดกระดูกสันหลังและสมองโดยเปนนวัตกรรม
ท่ีทันสมัย ซ่ึงชวยใหศัลยแพทยสามารถกำหนดตำแหนง
เน้ืองอกในสมอง หรือจุดตางๆ ในกระดูกสันหลังไดโดย
มีความแมนยำมากถึงระดับเศษสวนของมิลลิเมตร



ป 2553
• บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด

(มหาชน) “KDH” ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด
150 เตียง โดยการเขาซ้ือหุนจากกลุมผูถือหุนเดิมของ KDH ดวย
มูลคาการลงทุนเร่ิมแรก คิดเปนรอยละ 16.82 ของจำนวนทุน
จดทะเบียนท่ีออกและเรียกชำระแลวของ KDH ท้ังนี้ ภายหลัง
บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวโดยการซื้อหุน
ผานตลาดหลักทรัพยฯ ทำใหสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20.01 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
ของ KDH

• บริษัทไดเพิ ่มทุนในบริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี ้ จำกัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 30 ลานบาท เปน 200 ลานบาท เพ่ือลงทุน
ปรับปรุงบริการดานระบบสารสนเทศที่ใหบริการแกเครือขาย
ทั้งหมด  

• โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลเฉพาะทางดานโรคมะเร็ง
ไดเปดศูนยโลหิตวิทยากรุงเทพ (Bangkok Hematology
Center) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เพ่ือใหบริการรักษาผูปวย
โรคเลือด โดยทีมแพทยเฉพาะทางดานโลหิตวิทยา รวมท้ังมีหอง
ปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยท่ีไดมาตรฐานระดับสูง และมีธนาคาร
เลือดในการสำรองและเก็บเลือด ศูนยโลหิตวิทยากรุงเทพเนน
การใหบรกิารแบบองครวม เพ่ือรักษาผูปวยโรคเลือดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

• บริษัทไดปรับโครงสรางธุรกิจของกลุม โดยเมื ่อวันที่
28 ตุลาคม 2553 บริษัทไดดำเนินการโอนซื้อกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
หัวหิน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ
100 และจัดต้ังข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด
60 เตียง ท่ีอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท้ังน้ี ในการโอน
ซ้ือกิจการท้ังหมดน้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือโอนการดำเนินโครงการ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จากเดิมที่อยูภายใตบริษัทยอยมา
ดำเนินงานเองภายใตบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
โดยถือเปนสาขาหนึ่งของโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่หัวหิน เพื่อ
ประโยชนในดานการลดคาใชจายท่ีซ้ำซอนของการบริหารจัดการ
เพิ ่มความคลองตัวในการบริหารงานและจัดการทรัพยากร
ระหวางกัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย
ซ่ึงจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบายย่ิงข้ึน

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปนโครงการท่ีไดรับการสงเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีมูลคาเงินลงทุน

ท้ังส้ิน ประมาณ 850.0 ลานบาท โดย
ณ วันโอนกิจการท้ังหมด โรงพยาบาล
กรุงเทพหัวหิน ยังอยูในระหวางการ
กอสรางและยังมิไดเร่ิมประกอบกิจการ
ท้ังน้ีภายหลังการโอนกิจการทรัพยสิน
ทั้งหมดมายังบริษัทแมแลว บริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด ได
จดทะเบียนเลิกกิจการเปนท่ีเรียบรอย
แลวเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
และปจจุบันอยูในระหวางข้ันตอนการ
ชำระบัญชี

• บริษัทไดเขาเพิ่มทุนในบริษัท
รอยัลบางกอก เฮลธแคร จำกัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยที่บริษัทถือหุน ในสัดสวน
รอยละ 100 จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 1.0 ลานบาท เปน 736.0 ลาน
บาท โดยเงินเพิ่มทุนดังกลาว บริษัท
รอยัลบางกอกเฮลธแคร จำกัด ได
นำไปลงทุนซื้อหุนบริษัท เอ เอ็น บี
ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
(“ANB”) จากผูถือหุนเดิมทั้งหมด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เปนมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 734.0
ลานบาท ทั้งนี้ ANB เปนผูผลิตน้ำเกลือรายใหญเปนอันดับ 4
ของประเทศ นอกจากน้ียังเปนผูผลิตและจำหนายยาและวัสดุภัณฑ
ทางการแพทย โดยมียอดการสงออกไปตางประเทศ ประมาณ
รอยละ 20 จากยอดขายรวมท้ังหมด

• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ คร้ังท่ี 2/2553
เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 ไดอนุมัติการเขารวมกิจการระหวาง
บริษัทฯ และบริษัทเฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) (เครือ
โรงพยาบาลพญาไทและเปาโลเมโมเรียล) โดยใหบริษัทฯ เขาซ้ือ
และรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) ของ
บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนสวนใหญโดย
นายวิชัย ทองแตง และครอบครัว โดยบริษัทจะชำระคาตอบแทน
การโอนซ้ือกิจการท้ังหมดเปนจำนวนรวมไมเกิน 9,825,357,789
บาท ประกอบดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวม
ไมเกิน 230,870,405 หุน ท่ีราคาหุนละ 37.75 บาท คิดเปน
มูลคารวมไมเกิน 8,715,357,789 บาท และเปนเงินสดอีกประมาณ
680,000,000 บาท รวมถึงการรับโอนหนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ย
คางจายจากเฮลท เน็ตเวิรค จำนวนไมเกิน 430,000,000 บาท  



รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
• โรงพยาบาลกรุงเทพไดรับรางวัล “Trusted Brand Award

ระดับโกลด 2010” ในป 2553 จากผลการสำรวจของนิตยสาร
รีดเดอรสไดเจสท ซึ่งพบวาคนไทยใหความเชื่อมั่นโรงพยาบาล
กรุงเทพวา เปนโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ เขาใจความตองการของ
ผูมารับบริการ และมีความรับผิดชอบตอสังคม  

• บริษัทไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัทที่มีคะแนนการ
ประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีมาก (Very Good CG
scoring) เปนปที่สองติดตอกันจากโครงการประเมินระดับการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2553 ซึ่งจัด
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต
การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

• บริษัทเปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพทั้งระดับประเทศ (HA : Hospital Accreditation)
และโรงพยาบาลระดับสากล (JCI Accreditation) ตามมาตรฐาน
การรับรองของสหรัฐอเมริกาท้ังส้ินเปนจำนวนถึง 7 โรงพยาบาล
ไดแก ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ (ประกอบดวย 3
โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งกรุงเทพ))
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งในป 2553 
ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพไดผานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลในระดับสากล เปนครั้งท่ีสองจาก JCI

• EURAMI Accreditation : EURAMI (The European
Aero Medical Institute) International Accreditation &
Standardization สถาบันรับรองมาตรฐานการเคลื่อนยาย
ผูปวยทางอากาศท่ีเปนท่ียอมรับในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ใหการ
รับรองหนวยเคล่ือนยายผูปวยทางอากาศ ประเภท Fixed and 
Rotary Wing ของโรงพยาบาลกรุงเทพ วามีมาตรฐานทาง
ดานโครงสรางและความปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการและ
ผลลัพธการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูง เม่ือเดือน
ตุลาคม 2551 

• การรับรองมาตรฐานการดูแลรักษาเฉพาะโรค หรือ Disease
or Condition-Specific Care Certification จากสถาบันรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Joint
Commission International (JCI) ในเดือนตุลาคม 2551 
ซึ่งใหการรับรองการใหบริการผูปวยเฉพาะโรคดวยมาตรฐาน
คุณภาพระดับสากล 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 “The Best Deal” จากงาน “The Assets Country
Awards 2008” โดยนิตยสาร The Assets จากการท่ีบริษัทได
ทำการออกหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และทำการปรับ
โครงสรางทางการเงินของกลุมบริษัทจำนวน 8,400 ลานบาท

• Thai-Canadian Chamber of Commerce Business
Excellence Award for Best Professional Services - Health
Services Award 2007” โดยสมาคมหอการคาไทย-แคนาดา
ไดมอบรางวัล ผูประกอบการดีเดน สาขาผูใหบริการทางดาน
การแพทย ประจำป 2550 ใหกับโรงพยาบาลกรุงเทพ 



การลงทุนในธุรกิจดานการรักษาพยาบาล

พื้นที่การใหบริการ ดำเนินการโดย จำนวนเตียง
อัตราการถือหุน

รอยละ

1. บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) : รพ.สมิติเวชสุขุมวิท
2. บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) : รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร
3. บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด : รพ.บีเอ็นเอช
4. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง จำกัด
5. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
   (ไมไดมีสวนรวมในการบริหาร)
6. บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) :    
   รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, และ รพ.พญาไท 3  
   (ไมไดมีสวนรวมในการบริหาร)
7. บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
   รพ.กรุงธน 1 และ รพ.กรุงธน2 
   (ไมไดมีสวนรวมในการบริหาร)
8. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
9. บรษิัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง จำกัด

10. บริษัท วัฒนเวช จำกัด : รพ.กรุงเทพ จันทบุรี
11. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด จำกัด 
12. บริษัท สมิติเวชศรีราชา จำกัด : รพ.สมิติเวช ศรีราชา
     (ถอืหุนโดย บมจ. สมิติเวช ซึ่งเปนบริษัทยอย)
13. บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) :    
     รพ.พญาไทศรีราชา (ไมไดมีสวนรวมในการบริหาร)

296
350
144
60

300

840

250

364
170
170
114
147

257

95.76
95.76
91.42
79.00
38.24

19.47

20.01

97.22
100.00
99.67
99.76
67.52

19.47

1. เขตกรุงเทพ
และสมุทรปราการ

 
 
 
 
 

2. เขตภาคตะวันออก
ใหบริการครอบคลุมพื้นที่
ในเขตจังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี
และตราด
 

• โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปนโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ใหบริการการรักษาพยาบาลในทุกสาขาหลัก โดยไดเริ่มเปดให
บริการบางสวนตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 และคาดวาจะ
เริ่มเปดใหบริการเปนโรงพยาบาลเต็มรูปแบบ ประมาณเดือน
เมษายน 2554

2. ธุรกิจลงทุน บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ภายใตชื ่อ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” “โรงพยาบาลสมิติเวช”
“โรงพยาบาลบีเอ็นเอช” และ “โรงพยาบาลรอยัล” ผานบริษัท
ในเครือ และการลงทุนในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ที่บริษัทยัง
ไมไดมีสวนรวมในการบริหารงาน ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจการรักษาพยาบาล ดังนี้

2. การดำเนินงาน
1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งดำเนินงาน ภายใตบริษัท

กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยตรง ประกอบดวย 
• โรงพยาบาลกรุงเทพ เปนโรงพยาบาลขนาด 433 เตียง

ในซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร ใหบริการ
รักษาพยาบาลครบทุกสาขา เปดใหบริการท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน
ตลอด 24 ช่ัวโมง และมีศูนยรักษาโรคเฉพาะทาง 

• โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปนโรงพยาบาลขนาด 56 เตียง
ในซอยศูนยวิจัย บริเวณใกลเคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ใหบริการ
ในการตรวจ วินิจฉัย และใหการรักษาโรคเก่ียวกับหัวใจครบทุก
สาขาทั้งผูใหญและเด็ก

• โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งกรุงเทพ)
เปนโรงพยาบาลขนาด 49 เตียง ตั้งอยูในซอยศูนยวิจัย บริเวณ
เดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ใหบริการในการตรวจ วินิจฉัย และ
ใหการรักษามะเร็งครบทุกสาขาโรค



การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล

ประเภทธุรกิจ ดำเนินการโดย
อัตราการถือหุน

รอยละ

บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัท รอยัลบางกอกเฮลธแคร จำกัด
ซึ่งเปนบริษัทยอย 100% ของบริษัทฯ)
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลธแคร ซิสเท็มส จำกัด

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด (ถือหุนโดย
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ)
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด (ถือหุนโดยบรษิัท สมิติเวช จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ)
บริษัท โซเด็กซโซเฮ็ลธแครซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ. สมิติเวช)
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

100.00

49.00
74.00

95.00

30.00

95.00

99.00

74.00

49.00

1. ผลิตและจำหนายยา น้ำเกลือ
   และวัสดุภัณฑทางการแพทย 

2. หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) และ
   Share Services ดานจัดซื้อ และบัญชี
3. หองปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล
   (Bio Molecular Lab) 
4. ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด
   ใหแกกิจการในเครือ
5. บริการดานการจัดเล้ียง และอาหาร
   ใหแกผูใชบริการในกลุม 

6. บริการขนสงผูปวยทางอากาศ
    (Medical Evacuation)

การลงทุนในธุรกิจดานการรักษาพยาบาล (ตอ)

พื้นที่การใหบริการ ดำเนินการโดย จำนวนเตียง
อัตราการถือหุน

รอยละ

14. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 
15. บริษัท อุดรพัฒนา จำกัด : รพ.เอกอุดร
     (ไมไดมีสวนรวมในการบริหาร)
16. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เขาใหญ จำกัด
     (ยังไมเปดดำเนินการ)
17. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต จำกัด
18. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ จำกัด
19. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย จำกัด
20. Angkor Pisith Co., Ltd.: 
     Royal Angkor International  Hospital
21. Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. : 
     Royal Rattanak Hospital 
22. Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
     (ยังไมเปดดำเนินการ) 

300
350

60

319
165
50
57

28

100

89.53
10.00

100.00

99.67
98.78

100.00
80.00

70.00

100.00

3. เขตภาคอีสาน ใหบริการ
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
และอุดรธานี

4. เขตภาคใต ใหบริการ
ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ภูเก็ต และสงขลา

5. ประเทศกัมพูชา



การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล (ตอ)

ประเภทธุรกิจ ดำเนินการโดย
อัตราการถือหุน

รอยละ

S.R. Property Investment Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท รอยัลบางกอกเฮลธแคร จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด

49.00
49.00
49.00

100.00
100.00
100.00
100.00

7. บริการใหเชาอสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)
    เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลใน
    ประเทศกัมพูชา 

8. กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare
   Business (Holding Company)
9. Share service ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ศูนยอบรมดานวิชาชีพเฉพาะทางใหแก
     กลุมบริษัท

3. โครงสรางรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอย  
โครงสรางรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอย เปรียบเทียบระหวางป 2551-2553 ประกอบดวย 

ประเภทของรายได ดำเนินการโดย
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. เนช่ันแนล เฮลธแคร ซิสเต็มส
บจก. ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส
(ประเทศไทย)

30.5
25.0
6.2
0.8

10.6
5.1
1.2
2.8
3.3
1.8
7.8
3.5
0.4
0.6

99.6

0.2
0.2

0.4

100.0

7,182.8
5,887.9
1,466.1

181.7
2,499.7
1,193.5

275.2
647.3
770.5
432.8

1,839.3
817.9
83.9

130.2
23,408.8

55.6
48.2

103.8

23,512.6

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

2553
รายได รายได% % %รายได

2552 2551

100.00
95.76
91.42
79.00
97.22

100.00
99.76
99.67
98.78

100.00
99.67
89.53
80.00
70.00

74.00
95.00

6,948.0
5,438.2
1,427.4

159.0
2,205.0

933.0
219.4
539.2
689.2
343.5

1,553.7
548.3
79.2
75.2

21,158.3

4.5
24.8

29.3

21,187.6

31.7
25.3
6.8
0.8

10.2
4.8
1.2
2.5
3.5
1.8
7.1
3.1
0.4
0.5

99.7

0.1
0.2

0.3

100.0

6,851.6
5,468.6
1,464.0

168.3
2,202.7
1,030.1

249.0
541.8
761.0
391.2

1,541.5
673.2
86.2

110.7
21,539.9

23.6
33.5

57.1

21,597.0

คารักษาพยาบาล

รายไดที่เกี่ยวของกับ
การรักษาพยาบาล

รวม

รวมรายไดจากการดำเนินงานหลัก

32.8
25.7
6.7
0.8

10.4
4.4

1
2.5
3.3
1.6
7.3
2.6
0.4
0.4

99.9

0
0.1

0.1

100.0

หนวย : ลานบาท



1. โครงการใหทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย พยาบาลและการ
สาธารณสุข ประจำป 2553 ไดมอบทุนจํานวน 7 ทุน จากโครงงานวิจัยสงเขา
มารับการพิจารณาทั้งหมด 39 โครงงาน

   

2. โครงการมอบเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย (คร้ังท่ี 3) ใหแกโรงพยาบาล
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 โรงพยาบาล ในเดือนกุมภาพันธ 2553

3. โครงการชวยเหลือผูยากไรสัญจร โดยการไปจัดกิจกรรมใหความชวยเหลือ
ดานสาธารณสุข และอื่นๆ  

• โครงการชวยเหลือเด็กพิการซ้ำซอน ณ บานเด็กตาบอด ผูพิการซ้ำซอน
ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ  

• โครงการชวยเหลือเด็กพิการซ้ำซอน ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด บานนนทภูมิ โดยรวมกับ

กิจกรรมเพื่อสังคม



6. มูลนิธิเวชดุสิตฯ รวมกับ ราน Big Knit Café ไดจัดตั้ง
โครงการถักหมวกเพ่ือนอง (BIG KNIT BIG GIVE) เพ่ือชวยบรรเทา
ความหนาวใหกับเด็กๆ ในภาคเหนือ โดยหมวกไหมพรมจาก
กิจกรรมในคร้ังน้ี เพ่ือชวยเหลือเด็กในโรงเรียนท่ีอยูในถ่ินทุรกันดาร
ทางจังหวัดภาคเหนือ นำทูลเกลาถวายแด สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,200 ใบ

7. โครงการแขงขันอาคารอนุรักษพลังงาน 2010 (BEAT
2010) บริษัทฯ ไดรวมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ) กระทรวงพลังงาน เขารวมการแขงขัน BEAT 2010 เพ่ือ
ปรับปรุงการใชพลังงานในอาคารใหมีประสิทธิภาพ และเปน
ส่ือกลาง “สรางจิตสำนึก และหาแนวทางการประหยัดพลังงาน”
ตอประชาชนไทย 

โดยบริษัทไดเขารวมโครงการนี้ตั้งแตเดือน เมษายน 2553
และจะส้ินสุดในเดือน สิงหาคม 2554 เปาหมายของการเขารวม
โครงการคือ ไดอาคารท่ีเปนตัวอยางที่ดีในการบริหารจัดการใช
พลังงาน (Building Energy Award of Thailand; BEAT) ยัง
สามารถสรางองคความรูถายทอดไปยังอาคารท่ีมีลักษณะคลาย
คลึงกัน และปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานสูมวลชน

• โครงการชวยเหลือเด็กกำพรา ณ สถานสงเคราะหเด็กชาย
บานมหาเมฆ   

• โครงการชวยเหลือเด็กพิการซ้ำซอน ณ สถานสงเคราะห
เด็กพิการทางสมองและปญญา บานราชาวดี (ชาย)  

• โครงการชวยเหลือเด็กพิการซ้ำซอน ณ สถานสงเคราะห
เด็กออนพิการทางสมองและปญญา บานเฟองฟา   

• โครงการชวยเหลือเด็กกำพรา ณ สถานสงเคราะหเด็กออน
ปากเกร็ด  

• โครงการชวยเหลือเด็กพิการซ้ำซอน ณ สถานสงเคราะห
เด็กพิการทางสมองและปญญา บานราชาวดี (หญิง)

4. โครงการมอบขอมูลดานสุขภาพเพื่อทำอักษรเบรลล ณ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด จากการรวบรวมอาสา
สมัครในการจัดพิมพเนื้อหา เพื่อนำไปผลิตหนังสือฉบับอักษร
เบรลลใหกับผูพิการดานสายตา

5. มูลนิธิเวชดุสิตฯ รวมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ บริจาคเงิน
สมทบทุนชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวในประเทศเฮติ 
จำนวน 1 ลานบาท ผานทางเลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการบรรเทาทุกขของสหพันธสภากาชาด 
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ

บริษัท เนช่ันแนล เฮ็ลธแคร ซิสเท็มส
จำกัด (NHS) ตรวจหาชนิดหมูเลือด
ใหกับเด็กพิการซ้ำซอน จำนวน 226
คน เพื่อเปนการลดขั้นตอน และลด
เวลาในการพาเด็กพิการทุพพลภาพ
ออกไปตรวจหาชนิดหมู เล ือดใน
โรงพยาบาลรัฐ เพ่ือใชสำหรับการทำ
บัตรประชาชน, การรักษาพยาบาล
แบบฉุกเฉิน ฯลฯ พรอมท้ังบริจาคยา
เวชภัณฑสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ



โครงการในอนาคต

บริษัทมีโครงการที่จะสรางโรงพยาบาลแหงใหมในจังหวัดภูเก็ต โดย บจ.
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดซ้ือท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 10 ไร 
เพื่อกอสรางโรงพยาบาลแหงใหม เพื่อเปนการรองรับการใหบริการทางการ
แพทยของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยจะใชเงินลงทุนจำนวนประมาณ 500 
ลานบาท โดยบริษัทคาดวาการกอสรางโรงพยาบาลแหงใหมจะแลวเสร็จ และ
สามารถเปดบริการไดประมาณไตรมาสแรกของป 2556 

บจ. โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท มีโครงการท่ี
จะดำเนินการกอสรางโรงพยาบาล เพ่ือใหบริการทางการแพทย ซ่ึง บจ. โรงพยาบาล
กรุงเทพเขาใหญ ไดลงทุนซ้ือท่ีดินท่ีอำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับ
การดำเนินการตามโครงการดังกลาว โดยในปจจุบัน บริษัทอยูในระหวางการ
พิจารณาปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน ภาวะเศรษฐกิจ และปญหาการเมืองในประเทศ
ดังนั้นบริษัทจึงยังไมมีกำหนดการเร่ิมการกอสรางโครงการดังกลาวในขณะนี้

โครงการโรงพยาบาลแหงใหมในจังหวัดภูเก็ต

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ



งานวิจัยและพัฒนา
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ

(โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็ง) ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพการรักษาพยาบาล
และความปลอดภัยสูงสุดของผูปวย จึงมุงสงเสริมการทำงานดานงานวิชาการ
และงานวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูทางการแพทยและพยาบาลอยางเปนรูปธรรม
โดยการกำกับดูแลของ “คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยและจริยธรรม”
(IRB & ETHICS COMMITTEE) ตลอดป 2553 คณะกรรมการดังกลาวได
พิจารณาอนุมัติโครงการใหม ซ่ึงมีท้ังโครงการการวิจัยทางคลินิก และโครงการ
พัฒนางานประจำสูงานวิจัย และคณะกรรมการไดมีการติดตามความกาวหนา
ของโครงการที่เคยไดรับการอนุมัติ ดังตอไปน้ี

1. โครงการวิจัยเรื่อง “ทะเบียนผูปวยโรคหัวใจที่เขารวมโปรแกรมฟนฟู
หัวใจ (CARES - THAI Registry)” โดย แพทยหญิงสุภัค กาญจนาภรณ แผนก
เวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ รวมกับสมาคมแพทย
โรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โครงการดังกลาวไดทำการเก็บ
รวบรวมขอมูลผูปวยทั้งสิ้น 25 ราย ขณะนี้อยูในระหวางทำการวิเคราะหผล
โดยสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย

2. โครงการวิจัยเร่ือง “จดทะเบียนการรักษาดวยการฟอกโลหิตดวยเคร่ือง
ลางไตเทียมในประเทศไทย Thai HEmOdialysis RegistrY (THEORY)” โดย
นายแพทยมาโนช เตชะโชควิวัฒน ศูนยโรคไต โรงพยาบาลกรุงเทพ รวมกับ
โรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแหงทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 23 ราย ขณะนี้อยูในระหวางทำการวิเคราะหผล โดย
ผูสนับสนุนทุนวิจัยทำการวิเคราะหผล 

3. โครงการวิจัยเร่ือง “การประยุกตใชเคร่ือง PET CT scan ในการวินิจฉัย
การแพรกระจายของมะเร็งลำไสใหญและลำไสตรงท่ีตอมน้ำเหลือง กอนรับการ
ผาตัด (Preoperative of lymph node metastasis of colorectal cancer
by FDG PET/CT scan)” โดย นายแพทยอรรถวุฒิ เชื้อทอง แผนกศัลยกรรม
มะเร็งวิทยา และนายแพทยสามารถ ราชดารา แผนกรังสีวิทยา (เวชศาสตร 
นิวเคลียร) โรงพยาบาลวัฒโนสถ นำเสนอผลการวิจัย Poster presentation
ท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพพมาในงาน GI & Liver 1st International Scientific
Meeting, Yangon, Myanmar ระหวางวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2553

4. โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาแนวทางการรักษาผูปวยมะเร็งแพรกระจาย
ไปสูสมองจากมะเร็งเตานมชนิดที่มีเอิรบบีสอง (ErbB2) มากผิดปกติ (BreaST
Cancer with Over-expression of erbB2 – study of the treatment

โครงการวิจัยทางคลินิก

ผลงานดานงานวิจัยและพัฒนา ป 2553



paradigm in Metastasis to BRAIN (BRAINSTORM))” โดย
รองศาสตราจารยนายแพทยสุรชาติ จักรภีรศิริสุข แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลวัฒโนสถ รวมกับโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนหลาย
แหงทั่วโลก โดยโรงพยาบาลกรุงเทพเก็บรวบรวมขอมูลผูปวย
ทั้งสิ้น 2 ราย ขณะนี้อยูในระหวางทำการวิเคราะหผล โดย
ผูสนับสนุนทุนวิจัยทำการวิเคราะหผล
 

5. โครงการวิจัยเร่ือง “ผลการติดตามระยะส้ันและระยะยาว
ในการรักษาผูปวยที่มีเลือดออกทางเดินอาหารแบบฉับพลันใน
ประเทศไทย (Out come of upper gastrointestinal bleeding
(UGIB) treatment: Multi-center study in Thailand)” โดย
นายแพทยสวางพงษ พูนทรัพย แผนกทางเดินอาหาร โรงพยาบาล
กรุงเทพ รวมกับเครือขายวิจัยทางคลินิกสหสถาบัน Clinical
Research Collaboration Network (CRCN) ขณะนี้อยูใน
ระหวางดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

6. โครงการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผล Emergency Response
Team (ERT) ในศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ (Effectiveness
of an Emergency Response Team in Bangkok Hospital
Medical Center)” โดย นพ.อัญฤทธิ์ แสงจรัสวิชัย แผนก
Emergency Services Department ผลการวิจัยไดเขารวม
แสดงผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ HA National Forum
ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 9-12 มีนาคม 2553 ณ ศูนยประชุม
อิมแพค็ เมืองทองธานี

7. โครงการวิจัยเร่ือง “ทะเบียนผูปวยกระดูกสันหลัง (Spine
Registry)” โดย นพ.พุทธิพร เธียรประสิทธิ์ สถาบันโรคกระดูก
สันหลัง กรุงเทพ ขณะน้ีอยูในระหวางดำเนินการเก็บขอมูล

1. โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซอน
ของการจำหนายผูปวยหลังผาตัดรักษามะเร็งเตานม ท่ีมีและไมมี
สายระบายน้ำเหลืองกลับบาน : โครงการนำรอง (Comparative
study in complications of early discharge with and
without drains following breast cancer surgery: a pilot
study)” โดย ทีมแพทยและพยาบาล ศูนยเตานม โรงพยาบาล
วัฒโนสถ ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำมาปรับปรุงแนวทางการ

ดูแลผูปวยหลังผาตัดมะเร็งเตานมดวยตนเองท่ีบานได ดวยความ
ปลอดภัย และยังลดคาใชจายในการรักษาตัวภายในโรงพยาบาล

2. โครงการวิจัยเรื่อง “Variation of the normal saline
flush volume in 18F-FDG PET injection” โดยทีม Radio
therapy & Oncology Imaging and Nuclear Medicine
โรงพยาบาลวัฒโนสถ ผลการศึกษาสามารถนำมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในการฉีดสารเภสัชรังสีไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ในป 2553 ไดรับการเชิญเขารวมแสดงผลงานพัฒนาคุณภาพ
ในงานประชุมระดับชาติ HA National Forum ครั้งที่ 11 ใน
ระหวางวันที่ 9-12 มีนาคม 2553 ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี รวมท้ังสิ้น 9 เร่ืองดังนี้

1. โครงการเร่ือง “Guide to Policy and Procedure with
E-Learning” และ “โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการบริหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพ” โดยแผนก QIPM

2. โครงการเร่ือง “ลดตนทุนการผลิต FDG แตไมลดคุณภาพ”
โดยแผนก Oncology Imaging

3. โครงการเร่ือง “พลาดเพียงนิดชีวิตเปล่ียนสู Zero Accident”
และ “รวมพลังพรอมรับ H1N1” โดยแผนกควบคุมโรคติดเชื้อ

4. โครงการเร่ือง “กิจกรรมกลุม Support/ Think Positive
Club ในผูปวยโรคมะเร็ง” และ “โครงการ Tumor Registry
Program” โดยโรงพยาบาลวัฒโนสถ

5. โครงการเร่ือง “Magical Bamboo” ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหม
โดยใชไมไผเพื่อชวยปองกันผูปวยงอขาหลังการสวนหัวใจโดย
แผนก CCU2

6. โครงการเร่ือง “Return of life” เปนปฏิบัติการเขาชวยเหลือ
ผูปวยกอนที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเตน เพื่อลดอุบัติการณของ
การเกิด Cardiac arrest หรือการเกิด Unexpected Cardiac
Arrest ในโรงพยาบาลใหลดลงโดยแผนก Emergency Services
Department

โครงการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย

โครงการพัฒนาคุณภาพ



1. โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาอุบัติการณโรครวมในผูปวย
หยุดหายใจขณะหลับจากทางเดินหายใจอุดกั้น” ผูวิจัยหลักคือ
นพ.สุประพล จันทพันธ จาก มศว ผูวิจัยรวม ไดแก นพ.ชัยรัตน
นิรันตรัตน จาก มศว และ ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช แพทยอายุร-
กรรมระบบประสาท จากศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ
โครงการวิจัยดังกลาวไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะ
แพทยศาสตร มศว ทำการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยางระหวาง
เดือนมกราคม 2551 - มีนาคม 2552 จำนวน 134 ราย โดยเปน
กลุมตัวอยางจากศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ จำนวน
50 ราย ปจจุบันไดสรุปผลการศึกษาวิจัย และไดเขียนเปนรายงาน
การวิจัยเรื่อง โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางเดิน
หายใจ ในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ
โดยผูวิจัยหลักคือ นพ.สุประพล กำลังดำเนินการเขียนสรุปผลงาน
วิจัย เพ่ือจะทำการตีพิมพลงในวารสารทางการแพทยของ มศว

2. โครงการวิจัยเร่ือง PREVALENCE OF CHRONIC KIDNEY
DISEASE: DATA FROM THE SIX YEARS OF HEALTH CHECK
UP PROGRAM IN THAI HEALTHY POPULATION ผูวิจัยหลัก
โดย พญ.สิริภา ชางศิริกุลชัย อายุรแพทย จาก มศว รวมกับ
นพ.สุธีธัช สุขุมาลจันทร และ นพ.อัครพันธ สุรวิลาศ ศูนยการ

แพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ ทำการศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยาง
จำนวน 207,038 คน ท่ีมาใชบริการตรวจสุขภาพท่ีศูนยการแพทย
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระหวางป พ.ศ. 2546-2551 โดยคณะแพทย
ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา และไดนำเสนอ
ผลการศึกษา แบบ Poster Presentation เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน
2553 ในหัวขอเร่ือง NORMAL SERUM CREATININE LEVELS
IN THAI HEALTHY POPULATIONS ในการประชุม The 12th

Asian Pacific Congress of Nephrology (APCN 2010)
ระหวางวันที่ 5-8 มิถุนายน 2553 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 

งานประชุมวิชาการที่สำคัญในป 2553 ไดแก
1. ประชุมวิชาการรวม Healthcare in The Changing

World โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาล
บีเอ็นเอช ประจำป 2553 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป
แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ระหวางวันท่ี 27-29 กันยายน 2553

2. การอบรม การวิจัยทางการแพทยสำหรับแพทย BDMS
รุนท่ี 1 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระหวางวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2553 

3. การประชุมวิชาการ Bangkok Trauma Day 2010
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระหวางวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553  

4. การประชุมวิชาการ BDMS STROKE NETWORK คร้ังท่ี 1
ณ Hua Hin Marriott Resort and Spa อ.หัวหิน จ.ประจวบ-
คีรีขันธ ระหวางวันที่ 10-11 ธันวาคม 2553

โครงการความรวมมือ
ดานการวิจัยทางการแพทยระหวาง
โรงพยาบาลกรุงเทพ และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

การจัดงานประชุมวิชาการ ในป 2553



ภาวะอุตสาหกรรม
และการแขงขัน

สภาวะอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพในประเทศไทย สามารถวิเคราะหได
จากแงมุมของโครงสรางการบริการสุขภาพในประเทศ ท่ีรัฐไดมีการเปล่ียนแปลง
ในดานนโยบายการคุมครองการบริการสุขภาพของประชากร และในขณะเดียวกัน
ประชากรของประเทศเองก็ไดมีวิวัฒนาการในดานของโครงสรางประชากร
และลักษณะพฤติกรรมในการใชบริการสุขภาพ และความสามารถในการใชจาย
นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติเชิงการแพทย
(Medical Tourism) ท่ีมารับการบริการสุขภาพในประเทศไทย ซ่ึงปจจัยเหลาน้ี
สงผลใหอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพในภาคเอกชนไดรับผลกระทบ

ความคุมครองในดานการบริการสุขภาพ (Healthcare Coverage) ของ
ประเทศไทย สามารถแบงไดเปนความคุมครองจากโครงการประกันสุขภาพ
ภาคบังคับที่จัดโดยภาครัฐและสวนของภาคเอกชน โครงการประกันสุขภาพ
ภาคบังคับที่จัดโดยภาครัฐนั้น มีการดำเนินการจากท้ังผูใหบริการที่เปนภาครัฐ
และเอกชน โดยไดรับเงินสนับสนุนสวนใหญมาจากรัฐบาล ซ่ึงไดแก 1) โครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (เดิมชื่อ “โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค”)
2) โครงการสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และ 3) โครงการประกันสังคม

การประกันสุขภาพของภาคเอกชน รวมถึงการประกันสุขภาพท่ีนายจางเปน
ผูจายเบ้ียประกัน และการประกันสุขภาพดวยคาใชจายสวนตัว ประชากรไทย
บางสวนที่ไดรับการคุมครองจากภาครัฐ อาจเลือกซื้อการประกันสุขภาพของ
ภาคเอกชนดวย อยางไรก็ตาม ยังคงมีประชากรไทยบางสวนที่ไมไดรับการ
คุมครองโดยโครงการประกันสุขภาพไมวาโดยภาครัฐหรือเอกชน หรืออาจอยู
ภายใตความคุมครองจากภาครัฐขางตน แตเลือกที่จะจายคาบริการการรักษา
จากรายไดหรือเงินออมสวนตัว สำหรับเปนทางเลือกในการใชบริการสถาน-
พยาบาลเอกชน เพื่อที่จะไดรับมาตรฐานการบริการท่ีดีกวา และความสะดวก
และรวดเร็วกวาการใชบริการสถานพยาบาลของรัฐ

โครงสรางการบริการสุขภาพในประเทศไทย



(ก) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงไดเร่ิมข้ึนในป 2545

มีจุดมุงหมายในการสรางหลักประกันสุขภาพท่ีไดมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพใหครอบคลุมประชากรไทยทุกคนอยางเทาเทียมกัน
โดยเฉพาะกลุมประชากรซึ่งไมเคยไดรับความคุมครองภายใต
โครงการประกันสุขภาพใดๆ มากอนโครงการนี้เริ่มขึ้น

โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีผลใหประชากรไทย
ทุกคนไดรับความคุมครองในเร่ืองคารักษาพยาบาลสำหรับผูปวยใน
และผูปวยนอก ณ สถานพยาบาลท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนไวแลว
โดยครอบคลุมถึงบริการทันตกรรม บริการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค บริการจายยา สงผลใหจำนวนประชากรภายใตการ
ครอบคลุมของสวัสดิการการรักษาพยาบาล (ท้ังจากภาครัฐและ
เอกชน) มีการปรับเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 71 ในป 2544 เปนรอยละ
97 ในป 2552 ทั้งนี้เงินทุนของโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนามาจากงบประมาณอุดหนุนของรัฐบาลท้ังหมด โครงการน้ี
ครอบคลุม 47.2 ลานคน หรือรอยละ 74.6 ของประชากรไทย
ในป 2552

(ข) โครงการสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีทำงาน
กับภาคราชการจะไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล ซ่ึงคุมครอง
รวมไปถึงบิดา มารดา คูสมรส และบุตร โดยใชจายเงินจาก
งบประมาณของรัฐบาลและหนวยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ผูมีสิทธิ
สามารถเลือกรับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐท่ีใดก็ได ตลอดจน
โรงพยาบาลเอกชนในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ระบบนี้ครอบคลุม
ประชากรประมาณ 5.0 ลานคน หรือรอยละ 7.9 ของประชากรไทย
ในป 2552

ท้ังน้ี เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 รัฐบาลมีนโยบาย
ใหขาราชการลูกจางประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน โดยจะเร่ิมตนการรักษา

เฉพาะบริการผูปวยใน และจะขยายไปยังการบริการผูปวยนอก
ในอนาคต ซ่ึงคาดวา โครงการนี้จะเริ่มมผีลใชบังคับในไตรมาส
ที่ 1 ของป 2554

(ค) โครงการประกันสังคม
สิทธิประกันสังคมนับเปนสวัสดิการท่ีภาครัฐใหความชวยเหลือ

และใหการสนับสนุนกับผูที่ประกันตนในระบบประกันสังคม 
ซึ่งครอบคลุมทั้งการชดเชยกรณีการเจ็บปวย พิการ เสียชีวิต 
และเกษียณ โดยใหนายจาง ลูกจาง และรัฐบาลสมทบเบ้ียประกัน
ฝายละเทาๆ กันใหแกกองทุนประกันสังคม โดยสำนักงานประกัน
สังคมจะเปนผูชำระเงินคาบริการทางการแพทยและการรักษา
พยาบาลของผูประกันตนใหกับโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ
โครงการนี้ครอบคลุม 9.4 ลานคน หรือรอยละ 14.8 ของ
ประชากรไทยในป 2552

กองทุนประกันสังคมจะชำระคาบริการทางแพทยใหแก
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการประกันสังคม โดยคาบริการหลัก
จะอยูในรูปแบบของเงินอุดหนุนเหมาจายตอผูประกันตนที่ขึ้น
ทะเบียนกับโรงพยาบาลท่ีรวมโครงการ และในรูปของเงินอุดหนุน
เพิ่มเติม เชน เงินอุดหนุนตามการใชบริการจริง เงินอุดหนุน
สมทบในโรคเส่ียงหรือโรคเรื้อรัง และ เงินอุดหนุนสำหรับโรคที่
มีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลและคาเวชภัณฑในสัดสวนท่ีสูง
โดยการกำหนดเงินอุดหนุนตางๆ จะข้ึนอยูกับนโยบายของภาครัฐ
ทั้งนี้ จำนวนของผูประกันตนสูงสุดที่ทางโรงพยาบาลสามารถ
จะรับได จะข้ึนอยูกับขนาดของโรงพยาบาล และหลักเกณฑอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวของ

ท่ีผานมารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายความครอบคลุม
ของโครงการประกันสังคมไปสูกลุมประชากรเพ่ิมข้ึน เชน สถาน
ประกอบการท่ีมีจำนวนพนักงานท่ีต่ำกวาเกณฑเดิม และผูประกอบ
อาชีพอิสระที่สมัครใจเขารวมโครงการประกันสังคม เปนตน
ซึ่งคาดวา จะทำใหในอนาคตโครงการประกันสังคมจะขยาย
ความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

การครอบคลุมของโครงสรางการบริการสุขภาพในประเทศไทยในป 2552

โครงสรางการบริการสุขภาพ ลานคน รอยละ
47.2
9.4
5.0
1.7

63.3

74.6
14.8
7.9
2.7

100.0

หลักประกันสุขภาพถวนหนา
ประกันสังคม
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผูที่ไมไดรับการคุมครองจากโครงการของรัฐ 
รวม

ที่มา:  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสำนักงานประกันสังคม



(ง) โครงสรางความคุมครองสุขภาพภาคเอกชน
ความคุมครองสุขภาพภาคเอกชน จะเปนไปในรูปแบบของ

ความคุมครองผานการประกันสุขภาพเอกชน ซ่ึงนายจางอาจเปน
ผูจายเบ้ียประกัน หรือเปนการจายเบี้ยประกันดวยตนเอง ท้ังนี้
ประชากรไทยบางสวนที่ไดรับการคุมครองจากภาครัฐขางตน
อาจเลือกซื้อประกันสุขภาพของภาคเอกชนดวย

ประชากรไทยจำนวน 1.7 ลานคน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
2.7 ของจำนวนประชากรท้ังประเทศ ไมไดรับความคุมครองจาก
ภาครัฐ อยางไรก็ตาม อาจใชบริการสุขภาพโดยจายดวยเงินสด
หรือไดรับความคุมครองจากการประกันสุขภาพของภาคเอกชน
(ไมวาจะเปนประกันสุขภาพที่มีนายจางหรือตนเองเปนผูจาย
เบี้ยประกัน) 

ประกันสุขภาพเหลาน้ีมักอยูในรูปของกรมธรรมประกันสุขภาพ
หรือสิทธิการรักษาพยาบาลที่พวงไปกับกรมธรรมประกันชีวิต
สิทธิประโยชนที่ไดรับนั้นจะแตกตางกันออกไป ความคุมครอง
สวนมากจะรวมถึงบริการรักษาพยาบาลผูปวยในและผูปวยนอก
บริการทันตกรรม บริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค บริการ
จายยา และบริการจายเงินชดเชยการสูญเสียรายได โดยปกติ
จะไมมีการบังคับใหผูปวยขึ้นทะเบียนกับสถานรักษาพยาบาล
กอนใชบริการ ท้ังน้ี ผูปวยยังสามารถเลือกผูใหบริการไดไมวาจะ
เปนผูใหบริการภาครัฐหรือเอกชน อยางไรก็ตาม ผูปวยเหลาน้ี
อาจมีภาระตองรวมชำระคาบริการในกรณีที่คารักษาพยาบาล
มีจำนวนเกินเพดานการคุมครองที่กำหนดไวสำหรับการบริการ
สุขภาพแตละประเภท

วิวัฒนาการของอุปสงคและลักษณะพฤติกรรมการใชบริการ
สุขภาพในประเทศไทย เปนผลมาจากปจจัยมหภาคและโครงสราง
ของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหอุปสงคในการใชบริการ
สุขภาพมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับการดำเนิน
นโยบายสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในป 2545 ซึ่ง
ทำใหมีจำนวนผูปวยรับบริการจากโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นเปน
อยางมาก สำหรับโรงพยาบาลรัฐท่ีเขารวมโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ตลอดจนโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงจะตองรองรับ
ผูปวยที่เกินมาจากโรงพยาบาลรัฐที่มีผูปวยโครงการคุมครอง
สุขภาพมาใชบริการเต็มจำนวนแลว

1. การเติบโตของอุตสาหกรรมในดานการใชบริการ
สุขภาพ
ขนาดของตลาดการบริการสุขภาพในประเทศไทยในภาค

เอกชนเม่ือเทียบกับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
มีสัดสวนประมาณรอยละ 3.7 หรือประมาณ 158,499 ลานบาท
ในป 2552 ในชวงระยะเวลาตั้งแตป 2543 ถึง 2552 มูลคา
การใชจายในดานการบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลของ
ประเทศไทยไดเพ่ิมข้ึนในอัตราเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) รอยละ
5.8 เทียบกับอัตราเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ท่ีรอยละ 3.9 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอุปสงค
ในการใชบริการสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในอัตราการเติบโต
ที่สูงกวาการขยายตัวของเศรษฐกิจ

อุปสงคและลักษณะพฤติกรรม
การใชบริการสุขภาพในประเทศไทย

อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการใชจายดานการบริการสุขภาพเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
มูลคาการใชจายดานการบริการสุขภาพ

ของภาคเอกชน
มูลคา (ลานบาท)มูลคา (ลานบาท)ป อัตราการเติบโต (รอยละ)อัตราการเติบโต (รอยละ)

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
CAGR (2543 – 2552)

3,008,401
3,073,601
3,237,042
3,468,166
3,688,189
3,858,019
4,054,504
4,259,026
4,364,833
4,263,139

4.8
2.2
5.3
7.1
6.3
4.6
5.1
5.0
2.5
(2.3)
3.9

95,799
100,597
103,705
111,784
120,577
130,213
138,970
143,280
150,192
158,499

5.2
5.0
3.1
7.8
7.9
8.0
6.7
3.1
4.8
5.5
5.8

ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



2. ความสามารถในการใชจายที่เพิ่มมากข้ึน
อัตราการขยายตัวของอุปสงคการใชบริการสุขภาพสวนหน่ึง

เปนเหตุมาจากรายไดตอหัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให
สัดสวนของประชากรที่มีความสามารถในการใชบริการสุขภาพ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงบริการสุขภาพภาคเอกชนท่ีอยูนอกเหนือ
การคุมครองของภาครัฐ นอกจากน้ัน ความสามารถในการใชจาย
ท่ีเพ่ิมข้ึน ทำใหประชากรมีความสามารถท่ีจะทำประกันสุขภาพ
ภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นอีกดวย

อัตราสวนมูลคาการใชจายดานสุขภาพตอมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศตอประชากร ไดมีการเจริญเติบโตจาก รอยละ

3. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
(ก) ประชากรสูงอายุ
ในขณะท่ีแนวโนมการเติบโตของจำนวนประชากรในประเทศไทย

ไดลดลงอยางตอเน่ืองในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา แตประมาณ
การอายุเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (อันเปนผลมาจากการศึกษาท่ีดีข้ึนและ
การใชบริการสุขภาพท่ีมากขึ้น) จะเปล่ียนสถานะทางประชากร
ศาสตรของประเทศไทยใหเขาสูยุคเศรษฐกิจผูสูงวัย สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

3.4 ในป 2543 (2,700 บาทตอประชากร 1 คน) เปนรอยละ 3.7
ในป 2550 (4,775 บาท ตอประชากร 1 คน) จากขอมูลของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และองคการอนามัยโลก

จากผลสำรวจคาจางท่ีรวบรวมโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ
(สสช.) แสดงใหเห็นวา อัตราสวนรอยละของกลุมประชากรที่มี
รายไดตอประหวาง 78,000 บาท (6,500 บาทตอเดือน) -
360,000 บาท (30,000 ตอเดือน) ไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 26.4
ในป 2544 เปนรอยละ 36.5 ในป 2553 และคาดวาจะถึงรอยละ
43.4 ในป 2563

ประมาณการวาอัตราสวนรอยละของประชากรที่มีอายุสูงกวา
60 ป จะเพ่ิมจากรอยละ 9.4 ในป 2543 เปนรอยละ 17.5 ใน
ป 2563 โดยการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในโครงสราง
ประชากรเชนนี้ จะเพิ่มอุปสงคในดานการบริการสุขภาพ และ
ปรับสัดสวนการบริการสุขภาพใหเปนไปในลักษณะของการรับมือ
กับโรคแตละชนดิ ตลอดจนสาเหตุการเสียชีวิตตามท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นในกลุมประชากรผูสูงอายุ

รอยละของประชากรท่ีแบงตามกลุมรายได 

รายได (บาท) ตอเดือน 2558 E 2563 E
54.9
40.5
4.6

2553 E
60.3
36.5
3.2

2548
68.9
29.0
2.1

2544
72.1
26.4
1.5

50.5
43.4
6.1

0 – 6,500
6,500 – 30,000
> 30,000
E ประมาณการ
ที่มา:  สำนักงานสถิติแหงชาติ

รอยละของประชากรไทยและสัดสวนตามกลุมอายุ

กลุมอายุ 2558 E 2563 E
18.7
22.1
23.3
21.7
14.2

2553 E
20.5
23.4
24.4
19.8
11.9

2548
22.8
24.5
25.2
17.1
10.4

2543
24.7
26.3
25.2
14.4
9.4

16.6
21.0
22.4
22.4
17.5

อายุ 0 – 14 ป
อายุ 15 – 29 ป
อายุ 30 – 44 ป
อายุ 45 – 59 ป
อายุ > 60 ป
E ประมาณการ
ที่มา:  สำนักงานสถิติแหงชาติ



การขยายตัวของประชากรในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เขตพื้นที่ 2558 E 2563 E
63.9
36.1

2553 E
65.7
34.3

2548
67.5
32.5

2543
68.9
31.1

62.0
38.0

เขตชนบท (รอยละ)
เขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (รอยละ)

E ประมาณการ
ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ลักษณะพฤติกรรมการเลือกใชบริการสุขภาพของประชากรไทย

ประเภทการบริการสุขภาพ
22.7
30.2
16.5
30.6

19.4
33.1
17.2
30.3

15.0
34.8
17.4
32.8

18.7
12.9
20.8
47.6

26.3
29.9
11.3
32.5

โรงพยาบาลของเอกชน
โรงพยาบาลของรัฐ
ศูนยสุขภาพ
อื่น ๆ
ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

12.4
12.9
14.8
59.9

2547 25492546254425392534

(ข) การเติบโตของที่อยูอาศัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สำนักงานสถิติแหงชาติคาดการณวา อัตราสวนรอยละของประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเพิ่มขึ้น

จากรอยละ 31.1 ในป 2543 เปนรอยละ 38.0 ในป 2563 ดังน้ัน เน่ืองจากพ้ืนท่ีใหบริการของโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญลวนอยูใน
เขตเมือง ความตองการขยายเขตชุมชนเมืองยอมจะเปนแรงผลักดันหนึ่งใหอุปสงคในดานการบริการสุขภาพมีการเติบโต

4. การเปลี่ยนแปลงในลักษณะพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ
นับตั้งแตมีการดำเนินนโยบายการประกันสุขภาพถวนหนาในป 2545 ผูใหบริการสุขภาพของภาครัฐตองมีการรองรับผูปวยใน

จำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากกลุมประชากรที่กอนหนานี้ไมสามารถใชบริการสุขภาพไดภายใตการคุมครองของภาครัฐ สงผลใหมี
แรงกดดันจากจำนวนผูมาใชบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับการอุดหนุนในดานงบประมาณท่ีจำกัด และจำนวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอ
จึงสงผลใหคุณภาพการบริการตกต่ำลง 

ท้ังน้ี ดวยอุปสงคของการใชบริการสุขภาพโดยรวมท่ีเพ่ิมข้ึน และการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร ทำใหประชากรระดับกลาง
ถึงสูงของไทยที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องมีแนวโนมที่จะเลือกใชบริการจากผูใหบริการสุขภาพภาคเอกชนมากกวาภาครัฐ ตาม
รายงานของ สศช. สัดสวนของจำนวนประชากรท่ีเขาใชบริการโรงพยาบาลเอกชนไดเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12.4 ในป 2534 เปนรอยละ
26.3 ในป 2549

นักทองเท่ียวตางชาติเชิงการแพทย (Medical Tourism)
ที่มารับการบริการสุขภาพในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานคุณภาพการใหบริการ ความคุมคาดานคาใชจาย ประกอบกับความเชี่ยวชาญของแพทยไทยที่
ไดรับการยอมรับนับถือในระดับสากล ทำใหการบริการสุขภาพของไทยสามารถสรางความประทับใจแกชาวตางชาติที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทยได นอกจากน้ี โรงพยาบาลเอกชนไทยหลายแหงไดผานการรับรองมาตรฐานความนาเช่ือถือในระดับสากล
ทำใหชาวตางชาติมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไทย ทั้งนี้ นโยบายของภาครัฐที่ผานมาก็ไดมีการ
สนับสนุนใหประเทศไทย เปนศูนยกลางการทองเท่ียวตางชาติเชิงการแพทยในภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) 



ตารางเปรียบเทียบคาบริการทางการแพทย (ดอลลารสหรัฐฯ) ในชวงไตรมาสท่ี 3 ของ ป 2552

คาบริการทางการแพทย ไทย อินเดีย

11,000
10,000
12,000
10,000
7,000

สิงคโปร

18,500
12,500
12,000
13,000
9,000

อังกฤษ

35,000
54,000
19,000
20,000
22,000

สหรัฐอเมริกา

130,000
160,000
43,000
40,000
62,000

10,000
10,000
9,000
8,500
5,500

ศัลยกรรมทั่วไป 

การผาตัดตอหลอดเลือดหัวใจ 
การผาตัดเปลี่ยนล้ินหัวใจ 
การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม 
กาผาตัดเปลี่ยนหัวเขาเทียม 
การเชื่อมขอกระดูกสันหลัง

ที่มา:  American Medical Association

ดวยคาแรงงานและคาครองชีพของประเทศไทยท่ีอยูในระดับต่ำกวาประเทศ
คูแขงอื่นๆ และยุทธศาสตรของโรงพยาบาลเอกชนที่บริหารงานในรูปแบบ
เครือขายทำใหสามารถควบคุมตนทุนการใหบริการ และกำหนดอัตราคารักษา
พยาบาลใหอยูในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบอัตราคารักษาพยาบาลของ
แตละประเทศแลว จะเห็นไดวา ประเทศไทยมีอัตราคารักษาพยาบาลท่ีต่ำกวา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร แตสูงกวาประเทศ
อินเดียเล็กนอย

หนวยงานภาครัฐของประเทศคาดการณวาชาวตางชาติที่เขามารับบริการสุขภาพในประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงชาวตางชาติที่อาศัย
อยูในประเทศและนักทองเที่ยวตางชาติเชิงการแพทย) มีการขยายตัวในอัตราประมาณรอยละ 20.3 หรือคิดเปนจำนวนประมาณ
1.6 ลานคนในป 2552 จากป 2551 เปรียบเทียบกับจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ
14.1 ลานคนในป 2552 ลดลงรอยละ 3.0 จากป 2551

ผูรับบริการสุขภาพชาวตางชาติเปรียบเทียบกับนักทองเท่ียวตางชาติท้ังหมด
ผูรับบริการสุขภาพชาวตางชาติ นักทองเท่ียวตางชาติทั้งหมด

จำนวน (คน)จำนวน (คน)ป เปลี่ยนแปลง (รอยละ)เปลี่ยนแปลง (รอยละ)
2548
2549
2550
2551
2552
2553

1,249,984  
1,330,000  
1,373,807  
1,363,297  
1,640,0001/

1,600,0001/

13.3 
6.4 
3.3 
(0.8)
20.3 
(2.4)

11,516,936
13,821,802
14,464,228
14,584,220
14,149,841
14,614,960

(1.2)
20.0 
4.7 
0.8 
(3.0)
3.3 

1/ ขอมูลคาดการณ
ที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)



สภาวะการตลาดและการแขงขัน
การบริการสุขภาพในประเทศไทยนั้น รวมถึงภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซ่ึงธุรกิจรักษาพยาบาลของภาคเอกชน จะประกอบ
ไปดวยโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน โรงพยาบาลเอกชน
น้ันจะมีขนาดท่ีแตกตางกัน ซ่ึงวัดจากจำนวนเตียง ต้ังแต 10 เตียง
ไปจนถึง 554 เตียงดวยกัน ตลอดจนมีศักยภาพในการใหบริการ
กับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันไป 

สถานบริการทางการแพทย สามารถแบงตามมาตรฐานของ
การใหบริการทางการแพทยไดเปน ระดับปฐมภูมิ (Primary Care)
คือ สถานบริการผูปวยนอกสำหรับการรักษาท่ัวไป เชน คลินิก
หรือสถานพยาบาลขนาดเล็ก ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)
คือ สถานบริการในระดับท่ีมีศักยภาพในการรักษาสูงขึ้น มีทั้ง
การใหบริการผูปวยนอกและผูปวยใน และรักษาโรคที่ซับซอน
มากขึ้น และระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) คือสถานบริการท่ี
สามารถใหการรักษาครบวงจรในโรคเฉพาะทาง และโรคท่ีมีความ
ซับซอนสูง พรอมดวยเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย

สถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชน อันท่ีจริง
แลวมีมาตรฐานการใหบริการทางการแพทยที่ทัดเทียมกัน โดย
เฉพาะโรงพยาบาลรัฐท่ีเปนโรงเรียนแพทย เชน โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนตน จะมีแพทยที่เชี่ยวชาญพรอม
เครื่องมือแพทยที่ทันสมัย เพื่อประกอบการสอนและการวิจัย
แตเนื ่องดวยการใหบริการที่เต็มกำลังสำหรับผู ปวยภายใต
ความคุมครองของโครงการภาครัฐตามที่กลาวขางตน ทำให
ผูประกอบการสถานพยาบาลภาคเอกชนที่มีมาตรฐานทางการ
แพทยที่เทาเทียมกันเปนทางเลือกสำหรับผูปวยที่มีกำลังใชจาย
เพียงพอ ทั้งนี้ สถานพยาบาลของภาครัฐยังไดมีการเปดศูนยให
บริการใหมท่ีมุงใหบริการกับกลุมผูปวยระดับสูงข้ึน โดยการขยาย
การบริการที่ครอบคลุมและอำนวยความสะดวกใกลเคียงกับ
สถานพยาบาลเอกชน เชน การเปดศูนยโรคหัวใจศิริราช The
Heart by Siriraj เปนตน

จากขอมูลประมาณการของกระทรวงสาธารณสุข ในป 2550
โรงพยาบาลของรัฐ ประกอบไปดวย โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย
11 แหง โรงพยาบาลท่ัวไป 96 แหง โรงพยาบาลเฉพาะโรค 61
แหง โรงพยาบาลศูนย 25 แหง โรงพยาบาลชุมชน 730 แหง
โรงพยาบาลคายและโรงพยาบาลประจำหนวยรบสังกัดกระทรวง
กลาโหม 59 แหง และโรงพยาบาลอ่ืนๆ 70 แหง และโรงพยาบาล
เอกชนมีจำนวน 344 แหง ในป 2549 โรงพยาบาล โดยจำนวน
เตียง จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล ปรากฏรายละเอียดใน
ตารางดานลาง  :

จำนวนเตียงและจำนวนโรงพยาบาล จำแนกตามโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน

ป ภาคเอกชน (เตียง) อัตราเจริญเติบโต (รอยละ)
14,927  
22,803  
30,082  
38,275  
40,852  
39,561  
38,370  
34,863  
36,188  
35,997  
35,806  
35,792  
36,5081/

37,2381/

อัตราเจริญเติบโต (รอยละ)

4.6 
8.5 

10.0 
1.6 
4.5 
(1.8)
(1.1)
1.2 
(0.3)
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

52.8 
31.9 
27.2 
6.7 
(3.2)
(3.0)
(9.1)
3.8 
(0.5)
(0.5)
(0.0)
2.0 
2.0 

2534
2536
2538
2540
2542
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

1/ ขอมูลคาดการณ
ที่มา:  คลังขอมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข 

ภาครัฐ (เตียง)
82,002  
85,803  
93,119  

102,460  
104,096  
108,741  
106,837  
105,630  
106,902  
106,575  
108,7071/

110,8811/

113,0981/

115,3601/



(ก) ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
การแขงขันหลักของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญใน

ประเทศไทยน้ัน จะเปนการแขงขันในรูปแบบเครือขายโรงพยาบาล
(Chain Hospital) ที่สามารถดำเนินการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในดานฐานลูกคาท่ีมีขนาดใหญ ครอบคลุมพ้ืนท่ี
การใหบริการไดกวางขวาง การไดประโยชนจากการประหยัด
จากขนาดตนทุน (Economies of Scale) การใชทรัพยากรกลาง
และเครือขาย การเสริมสรางการสงตอผูปวย (Patient Referral)
ภายในเครือขายโรงพยาบาล และการใชประโยชนจากแบรนด
ท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง นอกจากน้ี เพ่ือตอบ
สนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางครบวงจร
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรายใหญท้ังหลาย จึงมุงเนนการแขงขัน
กันดานการใหบริการความเช่ียวชาญและความหลากหลายของ
การรักษาพยาบาลผานการมีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย
และครบวงจร และจัดต้ังศูนยเฉพาะทางตางๆ ใหกับคนไข 

ท้ังน้ี ในสวนของโรงพยาบาลท่ีไมไดเปนสวนหน่ึงของเครือขาย
และโรงพยาบาลขนาดกลาง ก็ไดมีการพัฒนาศักยภาพในการให
บริการอยางตอเนื่อง โดยอาจมีการเปดศูนยเฉพาะทางอยาง
ครบวงจร หรือศูนยเฉพาะทางบางโรคท่ีเปนจุดแข็งของตน และ
การลงทุนในเครื่องมือแพทยที่ทันสมัย เพื่อจับกลุมลูกคาระดับ
กลางถึงระดับสูง รวมท้ังยังมีบางโรงพยาบาลที่มีกลยุทธมุงเนน
ไปยังการใหบริการผูปวยจากโครงการคุมครองภาครัฐ เพื่อเปน
การขยายฐานลูกคาและกระจายความเส่ียง

ดังที่กลาวขางตน ทำใหโรงพยาบาลตางๆ มีการพยายามพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ เพ่ือท่ีจะขยายฐานลูกคาให
กวางข้ึน รวมถึงฐานลูกคาตางประเทศ

การแขงขันดานราคาของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนน้ัน จะไม
รุนแรงมากเม่ือเทียบกับการแขงขันในบางอุตสาหกรรม อยางไร
ก็ตาม ในชวงที่เศรษฐกิจชะลอตัวอันเปนผลใหฐานลูกคาของ
โรงพยาบาลท่ีมีคาบริการสูงเปล่ียนพฤติกรรมการใชบริการทาง
การแพทย (เชน ชะลอการรับการรักษาสำหรับโรคที่ไมเรงดวน
หรือลดชวงเวลาการพักในโรงพยาบาลใหสั้นลง หรือเลือกใช
โรงพยาบาลท่ีมีคาบริการต่ำลง) ซ่ึงเปนผลใหมีการแขงขันระหวาง
โรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมขึ้น 

(ข) สภาวะตลาดของคนไขชาวตางชาติ และคนไขภายใน
ประเทศในป 2553 

(1)  กลุมคนไขชาวตางชาติที่ใชบริการในประเทศไทย
ในชวงตนป 2551 สัดสวนคนไขตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ชาวตางชาติไดใหความสนใจเขามารักษาพยาบาลยังโรงพยาบาล
เอกชนของไทยเปนจำนวนมาก ท้ังน้ี สวนหน่ึงเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีจะผลักดันใหไทยเปน ศูนยกลางทางการแพทยแหง
เอเชีย (Medical Hub of Asia) รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกมี
แนวโนมชะลอตัวลงจากปญหาราคาน้ำมัน และปญหาดาน
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปจจัยเหลาน้ีเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหคนไข
ชาวตางชาติสนใจเขามาใชบริการโรงพยาบาลเอกชนของไทย
เพิ่มขึ้น โดยประเทศไทยมีขอไดเปรียบที่สำคัญ คือ มีคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลท่ีต่ำ และมาตรฐานการรักษาพยาบาลท่ีมี
คุณภาพสูงทัดเทียมตางประเทศ โดยการเพิ่มขึ้นของคนไข
ชาวตางชาติทำใหสภาวะในการแขงขันระหวางโรงพยาบาลเอกชน
ภายในประเทศสูงขึ้นตามไปดวย 

ในป 2552 และ 2553 โรงพยาบาลเอกชนตางๆ ตองปรับ
ตัวเพ่ือรองรับปจจัยเส่ียงตางๆ ท่ีเกิดจากเหตุการณทางการเมือง
ที่ยังไมมีความชัดเจน และภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยูระหวางการ
ฟนตัวจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกที่เขามากระทบในชวง
ไตรมาสสุดทายของป 2551 จนทำใหจำนวนผูปวยตางชาติลดลง
อยางไรก็ตาม คาดวาคนไขชาวตางชาติยังคงมีแนวโนมที่จะเขา
มาใชบริการในโรงพยาบาลเอกชนของไทย เน่ืองจากเปนคนไข
เดิมท่ีมีการรักษาตอเน่ืองและอีกสวนหน่ึงเปนคนไขชาวตางชาติ
ท่ีทำประกันสุขภาพไวกับบริษัทประกันเพ่ือลดคาใชจาย เน่ืองจาก

ดังน้ัน การแขงขันของโรงพยาบาล
เอกชนจึงมีการจัดตำแหนงทางการตลาด
ของกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกัน
ทั้งในเรื่องของราคาคาบริการ การ
ลงทุนในความหลากหลายของอุปกรณ
การแพทย และศูนยเฉพาะทาง ระดับ
การใหบริการดานอื่นๆ ที่ไมใชการ
บริการทางการแพทยที่สะดวกสบาย
และปจจัยอื่นๆ ที่สามารถแบงแยก
ความแตกตางของกลุมลูกคาเปาหมาย
ที่ชัดเจน ซึ่งทำใหเกิดความแตกตาง
ระหวางโรงพยาบาลท่ีมีเปาหมายลูกคา
แตละระดับ อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม



ความตกต่ำของเศรษฐกิจทั่วโลก ทำใหบริษัทประกันสุขภาพ
ท้ังหลายสงคนไขมารักษาท่ีประเทศไทยโดยเฉพาะจากทวีปยุโรป
และทวีปตะวันออกกลาง ทั้งนี้ การตัดสินใจเขามาใชบริการ
ดังกลาวข้ึนอยูกับสถานการณการเมืองในประเทศไทยดวย

(2) กลุมคนไขภายในประเทศ
โดยปกติ โรงพยาบาลเอกชนจะมีกลุมลูกคาหลักจากกลุม

คนไขท่ีสามารถจายคาบริการไดดวยตนเอง (self pay) ซึ่งเปน
กลุมผูมีรายไดปานกลางถึงสูง กับกลุมผูปวยท่ีไดรับการคุมครอง
จากภาคเอกชน ในป 2553 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจาก
ปญหาทางการเมืองที่มีความไมแนนอนและชัดเจน และปจจัย
กดดันดานเศรษฐกิจและปญหาคาครองชีพของประชาชนที่
ปรับตัวสูงข้ึนตามตนทุนราคาน้ำมันและพลังงานท่ีปรับสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ทำใหประชาชนชะลอการใชจายและเก็บออมมากขึ้น
ซ่ึงสงผลกระทบตอธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีมุงเนนผูปวยระดับ
สูง เนื่องจากผูใชบริการเปล่ียนไปใชบริการโรงพยาบาลเอกชน
ท่ีมุงเนนผูปวยระดับท่ีต่ำกวาเพ่ือลดคาใชจาย ดังน้ัน โรงพยาบาล
เอกชนที่มุ งเนนผู ปวยระดับสูง จึงตองปรับตัวเพื ่อรองรับ
สถานการณ ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในตางประเทศ
ที่สงผลกระทบท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย และสถานการณทาง
การเมืองภายในประเทศท่ีไมสงบในชวงป 2553 

เม่ือปญหาทางดานการเมืองเร่ิมคล่ีคลาย คาดวาประเทศไทย
ก็จะสามารถสรางความเชื่อมั่นใหคนไขชาวตางชาติกลับมาใช
บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
และเมื่อเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟนตัว กำลังซื้อของภาค
ประชาชนจะมีมากข้ึน และรายไดจากคนไขภายในประเทศก็จะ
เพิ่มขึ้นดวย อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรักษาพยาบาลยังคง
เปนปจจัยท่ีสำคัญอยางมาก ท้ังในแงความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบริการ ความชำนาญของแพทย และเคร่ืองมือทางการแพทย
ท่ีทันสมัยและครบวงจร ดังน้ัน การรักษามาตรฐานและการพัฒนา
การอยางตอเน่ือง จึงเปนส่ิงสำคัญในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน



ปจจัยเสี่ยง
1.1 ผลกระทบจากเหตุการณและเสถียรภาพทางการเมือง

สภาวะทางการเมืองในชวงป 2551 ถึงป 2553 ที่ผานมา สงผลกระทบใน
ทางลบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เชน ทำใหเกิดการชะลอตัวของการลงทุน
หรือการจางงาน และมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกำลังซ้ือ
ของผูบริโภคในประเทศ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และจาก
เหตุการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม
2553 ในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูในบริเวณที่มีการชุมนุม
ทางการเมือง ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลของบริษัท เครือโรงพยาบาลพญาไท และ
เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล เชน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาล
พญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
ไมสามารถใหบริการไดตามปกติในชวงระยะเวลาดังกลาว ซึ่งสงผลกระทบใน
ทางลบอยางมีนัยสำคัญตอผลประกอบการของโรงพยาบาลดังกลาว ดังนั้น
จากความไมแนนอน และความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบัน บริษัท
จึงไมสามารถรับรองไดวาจะไมเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกในอนาคต และ
หากมีการชุมนุมทางการเมืองดังกลาวเกิดขึ้นและมีความยืดเยื้อ อาจสงผลให
โรงพยาบาลท่ีดำเนินงานโดยบริษัทหรือบริษัทยอย ท้ังท่ีอยูในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอ่ืนไดรับผลกระทบ หรือจำเปนตองหยุดการใหบริการหรือไมสามารถ
ใหบริการไดเลย ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากพ้ืนท่ีการใหบริการของโรงพยาบาลในเครือขายของ
บริษัทมีอยูในจังหวัดตางๆ ไดแก สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
นครราชสีมา ตลอดจนภูเก็ต สงขลา และสุราษฎรธานี จึงเปนการชวยกระจาย
ความเส่ียง และหากพ้ืนท่ีการใหบริการดังกลาวไมไดรับผลกระทบจากการชุมนุม
ทางการเมืองอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตก็จะสามารถเปดใหบริการไดตามปกติ

1.2 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
เศรษฐกิจไทยมีความผันผวนและไดรับผลกระทบท้ังจากปจจัยภายใน (ซ่ึง

รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ) และปจจัยภายนอก เชน วิกฤต
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในชวงป 2552 ถึงป 2553 ไดสง
ผลกระทบตอภาคการสงออกของประเทศ ซ่ึงเปนภาคธุรกิจที่สำคัญ จึงกอให
เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ (โดยอัตราการถดถอยของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศในป 2552 เทากับรอยละ 2.3) ซ่ึงผลกระทบทางเศรษฐกิจเหลาน้ีสงผล

1. ความเสี่ยงจากปจจัยมหภาค



รอยละ 11.3 จึงทำใหคาบริการของบริษัทที่กำหนดเปนสกุล
เงินบาท มีราคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาเงินสกุลเหรียญสหรัฐและ
เงินสกุลอ่ืนๆ ของผูรับบริการชาวตางชาติ บริษัทจึงมีความเส่ียง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัท
โดยในกรณีนี้ บริษัทพยายามท่ีจะรักษาสัดสวนของผูรับบริการ
ในประเทศและผูรับบริการชาวตางชาติใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
เพื่อลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 

1.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินสวน

ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (float rate) จำนวน 145.5 ลานบาท
จากท้ังหมดจำนวน 10,750.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.35
ของหนี้สินทางการเงินทั้งหมด ดังนั้น ความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย อาจสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัทบาง
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินของบริษัทในสวนท่ีมี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีจำนวนนอย เนื่องจากบริษัทมีนโยบาย
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงการเขาทำ
สัญญาปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
(Interest Rate Swap) ซ่ึงบริษัทจะพิจารณากำหนดตามภาวะ
ตลาดในขณะน้ัน ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเส่ียงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยต่ำ

2.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง มาตรฐาน
หรือกฎระเบียบตางๆ ท่ีใชกับบริษัทในอนาคต 
บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวง

สาธารณสุข และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงตอง
ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาต
ใหดำเนินการสถานพยาบาล ตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานพยาบาล กฎหมายเก่ียวกับบริษัท และกฎหมาย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปจจุบัน
หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการ

ตอกำลังซื้อของผูบริโภค และแมวา
การรักษาพยาบาลจะเปนหนึ่งใน
ปจจัยส่ี แตผูรับบริการของโรงพยาบาล
อาจเลือกท่ีจะชะลอการเขารับบริการ
ทางการแพทยสำหรับโรคท่ีไมจำเปน
ตองไดรับการรักษาเรงดวน หรือ
ลดชวงเวลาการพักในโรงพยาบาล
ใหสั้นลง หรืออาจลดการใชจายคา
บริการ โดยเลือกเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาล
เอกชนอ่ืนท่ีอาจมีคาใชจายท่ีนอยกวา
เปนตน

เน่ืองจากโรงพยาบาลในเครือขายของบริษัทบางแหง ซ่ึงไดแก
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปนโรงพยาบาลที่รักษา
โรคซับซอน โดยคณะแพทยผูเช่ียวชาญในระดับตติยภูมิ (Tertiary
Care) จึงมีตนทุนการบริการท่ีสูง บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบ
มากกวาโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนในสภาวะท่ีเศรษฐกิจถดถอย  

1.3 ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศ
และความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
บริษัทมีรายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการแกผูรับบริการ

ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศของผูรับบริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอจำนวนผูรับ
บริการชาวตางชาติที่เขามาใชบริการในเครือขายโรงพยาบาล
ของบริษัท ในลักษณะเดียวกันกับปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศ
ที่มีผลกระทบตอจำนวนผูรับบริการในประเทศ ดังนั้น ธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
จึงอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ
ของผูรับบริการชาวตางชาติ 

นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศกับสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนตัวกำหนดความสามารถใน
การแขงขันดานราคาของบริษัทเทียบกับผูใหบริการทางดานการ
รักษาพยาบาลในประเทศอ่ืน เปนปจจัยหนึ่งที่อาจมีผลกระทบ
ตอรายไดของบริษัท โดยในชวงป 2553 อัตราแลกเปล่ียนสกุล
เงินบาทแข็งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลเหรียญสหรัฐ จาก
33.4 บาท เปน 30.0 บาท ตอเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนประมาณ

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน
และการดำเนินงานของบริษัท



กำหนดนโยบายใหมที่มีแนวโนมวา จะมีความเขมงวดมากขึ้น
อาจมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัท การประกาศใช
กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหมดังกลาว รวมถึงการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมุงคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
และมีเปาหมายเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกผูเสียหาย
ในเวลาอันรวดเร็ว โดยไมตองพิสูจนความรับผิด รวมทั้งการ
กำหนดใหมีการจัดต้ังกองทุนคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข เพื่อใชจายเปนเงินชดเชยใหแกผูเสียหาย ซึ่งสถาน
พยาบาลที่รางพระราชบัญญัติกำหนด (รวมถึงบริษัทในฐานะ
ผูประกอบกิจการสถานพยาบาล) มีหนาท่ีตองจายเงินสมทบเขา
กองทุนดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราตามที่คณะ
กรรมการคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกำหนด
ดังนั้น บริษัทไมอาจรับรองไดวา การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ตางๆ หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือ
การกำหนดนโยบายใหมท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดำเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัท 

อยางไรก็ตาม บริษัทและโรงพยาบาลเครือขายของบริษัท
ไดดำเนินการ และปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบคุณภาพตางๆ
เชน มาตรฐาน JCI  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
(HA) มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานดาน
การจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001) เปนตน โดยการดำเนินการ
และการปฏิบัติตามแนวทางภายใตระบบ HA กำหนดใหมีคณะ
กรรมการดูแลคุณภาพการรักษาผูปวยใหเปนไปตามมาตรฐาน
กำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม รวมถึงครอบคลุม
ความเสี่ยงในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเส่ียงเก่ียวกับ
การใหบริการทางการแพทยและรักษาพยาบาล นอกจากน้ี การ
ดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางภายใตระบบ ISO 9001 น้ัน
กำหนดใหระบบการใหบริการรักษาพยาบาล จะตองเปนไปอยาง
มีระบบและไดมาตรฐาน ซ่ึงเปนการควบคุมความเส่ียงจากการ
รักษาพยาบาล (Clinical Risk) ที่มีความรัดกุม และในสวนของ
การดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางภายใต ISO 14001 กำหนด
ใหมีหนวยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ
และระเบียบท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและส่ิงแวดลอม (Compliance
Monitoring) ซึ่งการดำเนินการตางๆ ดังกลาว อาจชวยลดผล
กระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกับสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมได 

2.2 ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจโรงพยาบาล
ที่เพ่ิมสูงข้ึน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงและมี

แนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนตลอดมา นอกจากการแขงขันกับโรงพยาบาล
เอกชนในระดับเดียวกันกับบริษัทแลว บริษัทยังตองแขงขันกับ
โรงพยาบาลเอกชนระดับกลาง ซ่ึงมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการทางการแพทย รวมถึงการจัดหาอุปกรณทางการแพทย
ที่ทันสมัยเพื่อขยายฐานลูกคา โดยในสวนโรงพยาบาลของรัฐ
ก็เริ่มขยายลักษณะการใหบริการ เชน คลินิกพิเศษนอกเวลา 
ซ่ึงอาจมีผลเปนการดึงฐานลูกคา บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจาก
การแขงขันที่สูงขึ้นดังกลาว นอกจากน้ี ในระยะเวลาท่ีผานมา
ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐมีการ
ขยายการลงทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และคาดวาจะยังคงดำเนินตอไป
ทั้งในระยะใกลและระยะกลาง ดังนั้น เพื่อคงความสามารถใน
การแขงขัน บริษัทอาจตองลงทุนเพิ่มเติมอยางมีนัยสำคัญใน
เทคโนโลยี และอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัย รวมท้ัง
การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและ
รองรับการใหบริการทางการแพทยของบริษัท ซึ่งอาจสงผลตอ
ตนทุนการดำเนินการของบริษัท  

2.3 ความเส่ียงจากการท่ีไมสามารถรักษาบุคลากร
ทางการแพทยหรือผูบริหารที่สำคัญไวได  
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทตองพ่ึงพิงพนักงานระดับ

บริหาร และผูบริหารท่ีสำคัญอ่ืนๆ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย
ที่ชำนาญการ ซ่ึงไดแก แพทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และ
เจาหนาท่ีเทคนิคตางๆ ดังน้ัน การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย
หรือผูบริหารท่ีสำคัญดังกลาว หรือการไมสามารถสรรหาบุคลากร
ทดแทนที่เหมาะสม หรือมีความสามารถใกลเคียงกันอาจมีผล
กระทบในทางลบตอบริษัท 



ปจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศประสบปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย โดยการผลิตบุคลากรทางการ
แพทยตองพึ่งพาภาครัฐเปนหลัก และที่ผานมาจำนวนบุคลากร
ทางการแพทยก็ไมเพียงพอตอความตองการ ทำใหบริษัทตอง
แขงขันกับผูประกอบการรายอื่น เพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากร
ทางการแพทยที่มีความชำนาญ ซึ่งอาจสงผลตอตนทุนในการ
ดำเนินงานของบริษัท  

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเปนเครือขาย
โรงพยาบาลขนาดใหญ และมีการสนับสนุนงบประมาณในดาน
การศึกษาและวิจัยใหแกบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่อง
เพื่อเปนการเพิ่มความชำนาญเฉพาะทาง และเปนองคกรแหง
การเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการแพทยในดานตางๆ
รวมถึงการมีเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทันสมัย อีกท้ังบริษัทยังมี
มาตรการในการกำหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบ
กับผูประกอบการรายอื่นในกลุมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ผล
กระทบในดานนี้ตอบริษัทในปจจุบันน้ีจึงยังไมรุนแรงมากนัก

2.4 ความเส่ียงจากการถูกเรียกคาเสียหายหรือ
ถูกฟองรอง
เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเปนการใหบริการ

ดานการแพทย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองถึงชีวิตและสุขภาพของผูรับบริการ
บริษัทและโรงพยาบาลในเครือขายของบริษัท จึงมีความเสี่ยง
ในการถูกเรียกรองคาเสียหายหรือถูกฟองรองโดยผูรับบริการ
ทางการแพทย ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอช่ือเสียงและความเช่ือม่ัน
ของผู รับบริการที ่มีตอบริษัทและโรงพยาบาลในเครือขาย
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551
ซ่ึงกำหนดระบบวิธีพิจารณาคดีท่ีเอ้ือตอการใชสิทธิเรียกรองของ
ผูบริโภค กลาวคือ ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการ
แกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว โดยคุมครองสิทธิของผูบริโภค
ท่ีจะใชสิทธิทางศาล ซ่ึงทำใหมีแนวโนมวาผูประกอบการในธุรกิจ
นี้อาจถูกฟองรองหรือเรียกคาเสียหายจากการบริการทางการ
แพทยโดยผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน

2.5 ความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดจากผูรับ
บริการชาวตางชาติ
รายไดคารักษาพยาบาลจากผูรับบริการชาวตางชาติ ซ่ึงรวม

ถึงผูที่มีภูมิลำเนาหรือทำงานในประเทศไทย หรือที่เดินทางเขา
มาในประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยว หรือเพื่อเขารับการรักษา
 

โดยเฉพาะ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือพนักงานของบริษัทเอกชนในตางประเทศ
ถือเปนรายไดสวนสำคัญของรายไดจากการรักษาพยาบาลของ
บริษัท โดยมีจำนวนเทากับ 7,829.5 ลานบาท และ 8,520.3
ลานบาท ในป 2552 และป 2553 ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ
35.9 และ รอยละ 36.0 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2552
และป 2553 ตามลำดับ โดยปจจัยท่ีทำใหผูรับบริการกลุมน้ีเขา
มาใชบริการของบริษัทมีหลายประการ ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานและ
คุณภาพของการใหบริการทางการแพทย คาใชจายดานการรักษา
พยาบาลท่ีต่ำกวาประเทศอ่ืน ภาวะอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
และเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ เนื่องจากอัตรา
ผลตอบแทนท่ีดีจากรายไดท่ีไดรับจากกลุมผูรับบริการชาวตางชาติ
จึงมีการแขงขันสูงในการใหบริการแกผูรับบริการกลุมน้ีระหวาง
ผูประกอบกิจการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

หากมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอปจจัยในการตัดสินใจเขา
มารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย เชน สถานการณ
ทางการเมืองภายในประเทศไทย ปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว การแข็งข้ึนของคาเงินบาทอยางมีนัยสำคัญ
เม่ือเทียบกับเงินสกุลอ่ืน ภาพลักษณในดานลบของประเทศไทย
ในมุมมองของชาวตางชาติ การแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนจากประเทศอ่ืน
ที่มีการรักษาพยาบาลเชิงทองเที่ยว อาจสงผลใหผูรับบริการ
ชาวตางชาติไมเขามารับบริการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย
และอาจสงผลตอโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัท 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดขยาย
เครือขายการใหบริการใหครอบ
คลุมหลายพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร
และในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ 
เพ่ือขยายฐานลูกคาในประเทศให
เพ่ิมข้ึน และลดการพ่ึงพิงฐานลูกคา
ชาวตางชาติ นอกจากน้ี บริษัทได
ขยายฐานลูกคาชาวตางชาติให
ครอบคลุมกลุมลูกคาจากหลาก
หลายประเทศมากขึ ้น เพื ่อลด
การพึ่งพิงฐานลูกคาชาวตางชาติ
เฉพาะกลุม



และชำระเงินมัดจำกอนการรักษา และการทยอยชำระคารักษา
พยาบาล (สำหรับกรณีท่ีเปนผูปวยท่ีรับผิดชอบคารักษาพยาบาล
ดวยตนเอง) ตลอดจนการกำหนดนโยบายในการใหเครดิตการ
ชำระคารักษาพยาบาลแกบริษัทคูสัญญาอยางระมัดระวัง โดยจะ
มีการวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคูสัญญากอน
พรอมท้ังทบทวนผลการติดตอของบริษัทดังกลาวอยางสม่ำเสมอ
จึงทำใหบริษัทมีความเสี่ยงต่ำเกี่ยวกับการเรียกเก็บคารักษา
พยาบาล โดยในป 2552 และป 2553 จำนวนเงินคารักษาพยาบาล
ที่บริษัทเรียกเก็บไมไดมีจำนวนประมาณ 92.0 ลานบาท และ
44.7 ลานบาท ตามลำดับ หรือเพียงรอยละ 0.43 และรอยละ 0.19
ตามลำดับ ของรายไดคารักษาพยาบาลของบริษัทในปดังกลาว  

2.8 ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศ โดยมีมูลคาการลงทุน

(ท่ีอยูในรูปของทุน เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และภาระค้ำประกัน
ที่บริษัทค้ำประกันการกูยืมของบริษัทยอยกับบุคคลภายนอก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 44.45 ลานเหรียญสหรัฐ
คิดเปนเงินสกุลบาทประมาณ 1,466.0 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 4.6 ของสินทรัพยรวมของบริษัท โดยการลงทุนใน
ตางประเทศของบริษัท รวมถึงการถือหุนใน Angkor Pisith Co.,
Ltd. (ซึ่งบริหารโรงพยาบาลรอยัลอังกอรอินเตอรเนชั่นแนล
(Royal Angkor International Hospital)) และการถือหุนใน
Rattanak Medical Services Co., Ltd. (ซ่ึงบริหารโรงพยาบาล
รอยัลรัตนะ (Royal Rattanak Hospital)) ในอัตรารอยละ 80.0
และรอยละ 70.0 ตามลำดับ และการลงทุนรอยละ 100.0 ใน
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. และ BDMS
International Medical Services Co., Ltd. ซึ่งยังไมไดเริ่ม
ดำเนินการ โดยปจจัยที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอการลงทุน
ในตางประเทศของบริษัท เชน กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
นโยบายของรัฐบาลตางประเทศที่ใชบังคับกับการดำเนินธุรกิจ
ในตางประเทศของบริษัท หรือสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในประเทศดังกลาว ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
หรือคาใชจายในการลงทุนหรือการดำเนินงานที ่สูงกวาที ่
คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทไมไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดไว
และอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษัท

2.6 ความเส่ียงจากการพ่ึงพาผูจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ
ปจจัยท่ีมีความสำคัญมากประการหน่ึงสำหรับการใหบริการ

รักษาพยาบาลคือ การจัดหาและมีไวซ่ึงผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ
ที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการใหบริการ ซึ่งบริษัทจัด
จำหนายผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑรายใหญในประเทศไทยมี
จำนวนไมมาก บริษัทไดสั่งซื้อผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑจาก
ผูจัดจำหนายรายใหญจำนวน 5 รายดังกลาวสำหรับป 2553
และป 2552 เปนจำนวนประมาณรอยละ 65.7 และรอยละ
54.6 ตามลำดับของจำนวนสั่งซื้อท้ังหมดระหวางงวด บริษัทจึง
มีความเส่ียงจากการพ่ึงพาผูจัดจำหนายผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตออำนาจตอรอง หรือตนทุนการดำเนินงาน
ของบริษัท และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัท 

2.7 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเรียกเก็บคารักษา
พยาบาล
เนื่องจากการใหบริการการรักษาพยาบาลของบริษัท เปน

การใหบริการกอนการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล บริษัทจึงมี
ความเส่ียงในการท่ีอาจไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล
จากผูปวยไดครบตามจำนวน อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบาย
ในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการไมสามารถเรียก
เก็บเงินคารักษาพยาบาล เชน ในกรณีที่การรักษาพยาบาลมี
แนวโนมที่จะมีคาใชจายสูง (และมิไดเปนกรณีฉุกเฉิน) บริษัท
จะประเมินราคาคาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาล เพื่อให
ผูรับผิดชอบคาใชจายทราบถึงคารักษาพยาบาลโดยประมาณ



ชื่อ-สกุล รวม อัตราสวนการถือหุน
154,471,084
142,891,298
113,655,269
100,891,163
52,948,532
48,705,407
39,273,009
27,565,795
21,542,353
20,411,510

722,355,420

12.4
11.5
9.1
8.1
4.2
3.9
3.2
2.2
1.7
1.6
58.0

1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และภรรยา(1)

2. นายสาธิต วิทยากร และภรรยา
3. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด และ บริษัท บางกอกแอรเวยโฮลดิ้ง จำกัด(1)

4. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON
6. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
7. นายแพทยจิโรจน สุชาโต และภรรยา
8. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล และภรรยา
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด(2)

10. นางสาวสิริญญา อภิมนตบุตร
ยอดรวม

ที่มา:  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด   
หมายเหตุ:  (1) ผูถือหุนอันดับ 1 และ 3 เปนผูถือหุนกลุมเดียวกันตามมาตรา 258

(2) ผูถือหุนในบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Non-voting Depository Receipt)
ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ยกเวน กรณีการใชสิทธิเพื่อลงมติเพิกถอนหุนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

หมายเหตุ:  แพทยประจำ หมายถึง แพทยที่ทำงานกับบริษัทต้ังแต 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหขึ้นไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท

ประเภท แพทยและพนักงานประจำ แพทยที่ปรึกษาและพนักงานชั่วคราว รวม
26

206
232
518

589
1,507
2,096

321

615
1,713
2,328

839

พยาบาล
พนักงานทั่วไป
รวมพนักงานทั้งส้ิน
แพทย

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

1. โครงสรางการถือหุน
รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียน เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

2. บุคลากร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีพนักงาน จำนวนรวม 2,328 คน และแพทย อีกจำนวน 839 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ



3. โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โครงสรางการจัดการภายใน

องคกรของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทน และผูบริหาร 4 อันดับแรก รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
  1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
  2. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

  กรรมการผูอำนวยการใหญ
  3. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี

  กรรมการอิสระ
  4. นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร

  กรรมการ
  5. นายวัลลภ อธิคมประภา

  กรรมการ
  6. นายประดิษฐ ทีฆกุล

  กรรมการ
  7. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

  กรรมการ
  8. นายแพทยจิโรจน สุชาโต

  กรรมการ
  9. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

  กรรมการอิสระ
10. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร

  กรรมการ
11. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

  กรรมการ
12. ดร.สมชัย สัจจพงษ

  กรรมการอิสระ
13. นายศรีภพ สารสาส

  กรรมการอิสระ

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นายแพทยพงษศักด์ิ

วิทยากร นายวัลลภ อธิคมประภา นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
นายแพทยจิโรจน สุชาโต และนายแพทยชาตรี ดวงเนตร กรรมการ
สองในหกทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราบริษัท   

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความ

สามารถใหเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัท ใหเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และ
มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และ
พรบ.บริษัทมหาชน หรือกฎที่เกี่ยวของตางๆ 

2. ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผน
ธุรกิจ งบประมาณประจำป อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจ
ทางการเงิน 

4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหาร ติดตามผลการ
ดำเนินงานของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามเปาหมายและ
แผนงานท่ีกำหนดไว

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
เวลาในการดำรงตำแหนงคณะกรรมการตรวจสอบเปนระยะเวลา
3 ป โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.สมชัย สัจจพงษ กรรมการตรวจสอบ
3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ

(เปนผูมีความรูความสามารถดานบัญชีและการเงิน)

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะแตงตั้งมาจาก
กรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในหัวขอ “การสรรหา
กรรมการและผูบริหาร” หนาที่ 47 ของรายงานประจำป 



ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานไดตาม

หนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปน้ี

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูลใน
รายงานทางการเงินของบริษัทใหมีความถูกตอง ครบถวน เปนท่ี
เช่ือเถ่ือได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและ
ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจำป

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระ
ภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท

3) สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดย
การสอบทานการทำรายการระหวางบริษัท หรือบริษัทยอยกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน

4) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

5) สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน  เม่ือมีขอสงสัยหรือ
สันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือความบกพรอง
สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาตอไป

6) ส่ังการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการ
ฝาฝนกฎหมายหรือขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีหรือ
อาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนอยางมีนัยสำคัญ

7) พิจารณาแตงตั ้งผู สอบบัญชีและคาสอบบัญชีบริษัท
ประจำปตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นตอที่
ประชุมผูถือหุน

8) สอบทานมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาล เพ่ือใหเปนไป
อยางถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐาน

9) ภาระกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือ
มอบหมายเปนการเฉพาะ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 30

เมษายน 2551 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และ
กำหนดวาระเวลาในการดำรงตำแหนงเปนระยะเวลา 3 ป โดยมี
รายชื่อดังนี้

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    

3. นายศรีภพ สารสาส
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท  
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดำรงตำแหนง

กรรมการ โดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะ
ดาน ท่ีเปนประโยชนกับบริษัท การอุทิศเวลา และความพยายาม
ในการปฏิบัติหนาที่ของตน

3. สรรหาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท และ
ขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน

4. ใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับโครงสราง
และองคประกอบคาตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท

5. กำหนดหลักทรัพยการพิจารณาคาตอบแทนอยางเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงคาตอบแทน
กับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อใหสามารถจูงใจ
และรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ

6. รายงานผลการสรรหากรรมการ และพิจารณาคาตอบแทน
ตอคณะกรรมการบริษัท

7. ภารกิจอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายชื่อผูบริหาร ตำแหนง
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ
ประธานคณะกรรมการฝายแพทย
รักษาการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน

1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล
4. นางนฤมล นอยอ่ำ

ผูบริหาร 4 อันดับแรก



ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร  
1. กำหนดกลยุทธทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบ

ประมาณของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

2. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการดำเนินกิจการของ
บริษัท ภายใตขอบเขตอำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและ
ดำเนินการท่ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุน และใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดำเนินธุรกิจ 

3. มอบหมาย ติดตาม และกำกับดูแลฝายบริหาร ภายใต
การกำกับดูแลของประธานคณะผูบริหาร โดยปฏิบัติหนาท่ีตาม
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะตองนำเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการของบริษัท รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทาง
เพื่อการแกไขปญหาของบริษัท   

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลา
จากคณะกรรมการบริษัท

6. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติคณะกรรมการ
บริษัทโดยชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตย สุจริตและระมัด
ระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัท และตองเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ขอบเขตของอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายขางตน
จะตองไมมีลักษณะรายการที่ผูบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอ่ืนใด (ตามท่ีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย หรือ กลต.
ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ในกรณีดังกลาว
รายการหรือเรื ่องดังกลาวจะตองนำเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ
ผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่ใน

การสรรหากรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอ่ืนๆ
โดยการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมจากการ
เสนอชื่อจากผูถือหุนและนำเสนอรายชื่อผูที่มีความเหมาะสม
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อใหผูถือหุนเพื่อ

 

พิจารณาแตงตั้งตอไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทน มีหนาท่ีพิจารณาผูทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
จากความรู ความสามารถและประสบการณการทำงานในอดีต
ท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัท มีความเปนผูนำ วิสัยทัศนกวางไกล
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปรงใส
ไมดางพรอยและมีความเปนอิสระในการตัดสินใจอยางมืออาชีพ
ดวยความซื่อสัตยและเปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอกำหนดของ
บริษัทและสำนักงาน ก.ล.ต. โดยในการเลือกตั้งกรรมการของ
บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ขอ1

เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณี
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงให
แกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปน
ผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ัง
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด

นอกจากน้ี การแตงต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปน
ไปตามขอบังคับบริษัทที่กำหนดไว ดังนี้คือ

• คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวย กรรมการอยางนอย
5 ทาน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ

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

ไรความสามารถ
(3) ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกใน

ความผิดเก่ียวกับทรัพยที่ไดโดยทุจริต
(4) ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ

องคการ หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่
• ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการจะตอง

ออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออก



โดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ
ผูออกจากตำแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตำแหนงอีกก็ได

• นอกจากกรรมการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการ
จะพนจากตำแหนงเม่ือ

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

กวาสามในส่ีของจำนวนหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งใหออก
• กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอ

บริษัท การลาออกมีผลนับแตเม่ือใบลาออกถึงบริษัท
• ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากการออก

ตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอย
กวาสองเดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนน้ันใหอยูในตำแหนง
ไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

มติของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนกรรมการท่ีเหลืออยู

• ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวน
ที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการท่ีเหลืออยูกระทำการในนาม
ของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางท้ังหมดเทาน้ัน การประชุม
ใหกระทำภายในหน่ึงเดือน นับแตวันท่ีจำนวนกรรมการวางลง
เหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองคประชุม และบุคคลซ่ึงเขาเปน
กรรมการแทนน้ันใหอยูในตำแหนงไดเพียงวาระท่ียังเหลืออยูของ
กรรมการซ่ึงตนแทน

อน่ึง เน่ืองจากองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะตอง
ประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3
ของกรรมการท้ังคณะ โดยกระบวนการในการสรรหากรรมการ
อิสระของบริษัท จะใชวิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหา
กรรมการ แตบริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผูที่
จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัท ดังตอไปนี้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ท้ังน้ี ใหนับ
รวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษทั

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือ
ผูมีอำนาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมา
แลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือ
หุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึง
การใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือ
หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป



5. คาตอบแทนผูบริหาร  
5.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย สำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังตอไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหนง
จำนวนครั้งที่
เขาประชุม

บำเหน็จ
กรรมการ (บาท)

คาเบี้ย
ประชุม (บาท)

1,551,500

1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500
1,034,500

15,000,000

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

14/14

14/14
12/14
10/14
12/14
14/14
12/14
14/14
14/14
2/14

14/14
12/14
6/14

12/14

500,000

335,000
285,000
235,000
285,000
335,000
285,000
335,000
335,000
40,000

335,000
290,000
145,000
285,000

4,025,000

  1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสด์ิ

  2. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
  3. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี
  4. นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร
  5. นายวัลลภ อธิคมประภา
  6. นายประดิษฐ ทีฆกุล 
  7. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
  8. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
  9. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
10. นายแพทยกิติพันธ วิสุทธารมณ **
11. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
12. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
13. ดร.สมชัย สัจจพงษ 
14. นายศรีภพ สารสาส  
รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น

หมายเหตุ ** ปจจุบันถึงแกกรรม 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของ
กับผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
ท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ
หนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



วันที่จายเงินปนผล การจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดอัตราการจายเงินปนผล (บาทตอหุน) 
0.80 บาทตอหุน(1)

0.70 บาทตอหุน
0.60 บาทตอหุน

1 มกราคม 2553 ถึง 30 พฤศจิกายน 2553
1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552
1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551

12 มกราคม 2554
19 เมษายน 2553
30 เมษายน 2552
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดำเนินงานของ
    บริษัทระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีมติที่จะไมเสนอการจายเงินปนผลในการประชุมใหญสามัญประจำป 2554 เพ่ิมเติมอีก

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน
จำนวนครั้ง
ที่เขาประชุมรายชื่อกรรมการชุดยอย

คาตอบแทน
(บาท)

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
3. ดร.สมชัย สัจจพงษ 
4. นายศรีภพ สารสาส  
รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น

5/6
2/6
6/6

140,000
50,000
145,000
335,000

1/1
1/1

1/1

จำนวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท)

20,000
20,000

20,000
60,000

คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2553 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารจำนวน 4 ทาน ในรูปของเงินเดือน และโบนัส เปนเงินรวม 30.98 ลานบาท

5.2 คาตอบแทนอื่น
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของคาเบ้ียประชุมและบำเหน็จกรรมการ ท่ีไดรับอนุมัติ

จากผูถือหุนแลว เน่ืองจากบริษัทเปนกิจการท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล ดังน้ัน กรรมการจึงไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลตาม
ระเบียบของบริษัทท่ีไดวางไวเชนเดียวกับพนักงานท่ัวไป

• ผูบริหาร นอกเหนือจากผลตอบแทนอ่ืนในรูปของรถประจำตำแหนง และโทรศัพทมือถือ ผูบริหารของบริษัทจะไดรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทท่ีไดวางไวเชนเดียวกับพนักงานท่ัวไปของบริษัท 

6. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทไดกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตการประชุมผูถือหุนประจำป 2552 เปนตนไป โดยบริษัทฯ

มีนโยบายจะจายเงินปนผลเปนจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจและ
ความตองการใชเงินทุนของบริษัทในแตละปดวยโดยตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่ง
สามารถอนุมัติจายไดโดยคณะกรรมการบริษัท  หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและมีสภาพคลองเพียงพอ

ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศจายเงินปนผล จากผลการประกอบการของบริษัทในป 2551-2553 สรุปไดดังน้ีคือ  



รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี

50

บริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อวาการกำกับดูแลกิจการเปนตัวกำหนดโครงสรางและ
กระบวนการของความสัมพันธระหวางผูถือหุน คณะกรรมการ ฝายบริหาร
และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีเปาหมายเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
และเพิ่มมูลคาของกิจการใหแกผูถือหุนในระยะยาว พรอมกับการคำนึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียรายอื่น ซึ่งจะมีสวนชวยใหการดำเนินธุรกิจมี
ความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและม่ันคง  

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกลาว คือ
การดูแลการกำกับกิจการ ตามท่ีไดมอบหมายใหกรรมการผูอำนวยการใหญ และ
ผูบริหาร ปฏิบัติตามนโยบายดานการกำกับกิจการตางๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เปนไปตามแนวทางท่ีตลาดหลัก-
ทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด ท้ังน้ีบริษัทไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ท่ีประกาศ
ใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนเปนอยางดีจากคณะกรรมการและฝายบริหาร เพื่อใหเกิดการปฏิบัติ
และตัวอยางที่เหมาะสม

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกคน และตองทุมเทเพื่อ
พัฒนาความเขาใจเก่ียวกับความตองการของผูถือหุน ตลอดจนประเมินประเด็น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และจริยธรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอผลประโยชน
ของผูถือหุนอยางมีระบบ กรรมการแตละทานจะตองมีความซื่อสัตยสุจริต
ความมุงมั่น และความเปนอิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจในระดับสูง
นอกจากน้ีคณะกรรมการยังคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ อีกดวย 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการน้ีตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ
ในการเปนตัวเชื่อมระหวางผูถือหุนและกรรมการผูอำนวยการใหญ ตลอดจน
ทีมผูบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอยางชัดเจนถึงบทบาท
ควบคูของกรรมการผูอำนวยการใหญและกรรมการท่ีเปนผูบริหารอ่ืนๆ ในฐานะ
ที่เปนทั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงอีกดวย  

ตั้งแตป 2551 คณะกรรมการไดทบทวนและแกไขเพิ่มเติมนโยบายดาน
การกำกับดูแลกิจการที่มีอยู และไดทำการเปล่ียนแปลงหลายประการ เพื่อให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติระดับสากลท่ีถือกันวาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี คณะกรรมการ
ไดเนนย้ำการกำกับดูแลกิจการดวยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนิน
ธุรกิจ การจัดต้ังระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเพียงพอ ตลอดจน
การดูแลฝายบริหารใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบาย เพื่อให
ธุรกิจของบริษัทมีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับ
ทั้งหมด
  

1. นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการ

Very Good CG Scoring



คณะกรรมการไดมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบให
รางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจวาองคกร
ปฏิบัติตามนโยบายท้ังหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปล่ียน
นโยบายอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหนโยบายดานการกำกับดูแล
กิจการของบริษัททันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุม
เนื้อหาในหัวขอตอไปน้ี   

1. สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนและ
การประชุมผูถือหุน  

2. นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย  
3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดยอย  
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

2.1 สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน 
บริษัทรับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การ

จัดทำงบการเงิน การใชขอมูลภายในและผลประโยชนที่ขัดแยง
ผูบริหารจะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะตองทำ
ดวยความซื่อสัตย และเปนธรรมทั้งตอผูถือหุนรายใหญและ
ผูถือหุนรายยอย  เพ่ือผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความ
สำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน บริษัทมีหนาท่ีปกปองผลประโยชนและสิทธิ
ของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบ
ขอมูลท่ีเก่ียวของและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยาง
สม่ำเสมอ นอกจากน้ีบริษัทยังมีหนาท่ีเผยแพรขอมูลอยางโปรงใส
และแสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุม
ผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทาง
ธุรกิจ เพ่ือใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
อยางชัดเจน โดยบริษัทมุงมั่นในการสรางความเทาเทียมกันให
เกิดข้ึนกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ

ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางได
รับขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการ
และรายงานการเงินอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ
อยางยุติธรรม

ผูถือหุนจะไดรับแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือเปดโอกาส
ใหผูถือหุนแตงตั้งตัวแทนผูไดรับมอบอำนาจของตน เขารวม
ประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได นอกจากน้ีเพ่ือ
เพิ่มชองทางในการรักษาสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดเสนอทาง
เลือกใหผูถือหุนมอบอำนาจใหกรรมการอิสระ 1 ทาน ใหเขารวม
การประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวม
ประชุมน้ันๆ ได โดยการมอบอำนาจดังกลาวผูถือหุนสามารถใช
หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
หรือผูถือหุนสามารถ Download แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ
ผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย

ตั้งแตป 2551 บริษัทไดกำหนดนโยบาย เพื่อเปดโอกาสให
ผูถือหุนเสนอวาระสำหรับการประชุมผูถือหุนประจำปลวงหนา
ตอคณะกรรมการบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความ
สามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ัง
เปนกรรมการบริษัทกอนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนข้ึน 
ท้ังน้ีมีผลต้ังแตการประชุมใหญสามัญประจำป 2552 เปนตนมา
โดยดูรายละเอียดไดในเว็บไซตของบริษัท ซึ่งบริษัทเปดโอกาส
ใหผูถือหุนดำเนินการดังกลาวไดเปนเวลา 45 วัน ในระหวาง
วันท่ี 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม ของปกอนหนาท่ีจะมีการ
จัดประชุมใหญสามัญประจำปในปถัดไป

โดยในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เร่ืองดังกลาว
มีความเหมาะสม สรางสรรค และเปนประโยชนตอองคกร คณะ
กรรมการจะบรรจุเรื่องดังกลาวเปนวาระการประชุมเพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป แตหากคณะกรรมการ
เห็นวาเร่ืองดังกลาวไมมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงาน  
สรุปเร่ืองดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือทราบ พรอมท้ังเหตุผล
ที่ไมนำเสนอเร่ืองดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

2.2 การประชุมผูถือหุน 
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสม

ตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มท่ี
และในรูปแบบท่ีไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาท่ีจะใชสิทธิดังกลาว

2. สิทธิและการปฏิบัติอยาง
เทาเทียมกันตอผูถือหุน



ท้ังน้ี บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน
นับจากวันสิ้นสุดปงบการเงินบริษัท การจัดประชุมจะจัดตาม
กฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นับต้ังแตการเรียกประชุม การจัดประชุม และหลัง
การประชุม

ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของ
จำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบ
หาคน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจำนวนหุน
ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด สามารถเขาชื่อทำหนังสือขอใหคณะ
กรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดตามที่ขอบังคับ
บริษัทกำหนดไว โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอยางชัดเจน
โดยคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน รายละเอียดกระบวนการ
ประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้

กอนการประชุม 
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมลวงหนาไมนอยกวา

7 วัน และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติรายการ
ท่ีมีความเก่ียวโยงกัน โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาวการประชุม
ในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยอยางนอย 1 ฉบับ และ
หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา
3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

ท้ังน้ี ต้ังแตการประชุมใหญสามัญประจำป 2550 เปนตนไป
บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวการจัดประชุมผูถือหุนพรอม
เอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไวบน Website ของบริษัท (http://www.bangkokhospital.com)
ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือเปนการขยายชองทางการ
ใหขอมูลแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน โดยในกรณีของ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผย
หนังสือเชิญประชุมลวงหนาผานทาง website ของบริษัท กอน
วันประชุม 30 วัน ท้ังนี้ ตั้งแตการประชุมใหญสามัญประจำป
2554 เปนตนไป (เดิมบริษัทดำเนินการเปดเผยหนังสือเชิญ
ประชุม ผานทาง website ของบริษัทลวงหนาประมาณ 20 วัน
กอนวันประชุม)

กอนการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังผูถือหุนจะไดรับรายละเอียด
การประชุม เชน เวลา และสถานท่ีจัดการประชุม วาระการประชุม
รายงานประจำปของบริษัท แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และ
รายการเอกสารประกอบท่ีตองใชในการเขารวมประชุม รวมท้ัง 

บริษัทยังไดสงรายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการประชุมและการ
แตงตั้งผูรับมอบฉันทะ ตลอดจนไดเสนอแนะใหผูถือหุนแตงตั้ง
กรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะของตนดวย นอกจากนี้ใน
แตละวาระไดมีการแสดงความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
และไดจัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมอยางละเอียดท้ังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณากอนการเขา
ประชุม เพื่อชวยผูถือหุนในการใชสิทธิและลงคะแนนเสียงใน
แตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ และเพ่ือเปนการอำนวย
ความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทไดจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแยก
ตางหากเปนชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแตละวาระ โดยเฉพาะ
วาระการแตงต้ังกรรมการ บริษัทไดจัดทำบัตรลงคะแนนรายตัว
ของกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล

ระหวางการประชุม 
บริษัทไดกำหนดให ผูที่ทำหนาที่ประธานในท่ีประชุม แจง

และอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ กอนการประชุมจะ
เริ่มขึ้นอยางเปนทางการ และใหกรรมการผูอำนวยการใหญทำ
หนาที่ตอบขอซักถามของผูถือหุน และมีการประกาศผลการลง
คะแนนเสียงเมื่อจบแตละวาระการประชุม พรอมทั้งบันทึกผล
คะแนนที่ไดในแตละวาระอยางชัดเจน   

เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจน บริษัทมีการใชส่ือมัลติมีเดียในการนำเสนอขอมูลระหวาง
การประชุมท้ังหมด บริษัทมีนโยบายจัดการประชุมตามวาระท่ีได
กำหนดอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนไดลงคะแนน
เสียงของตนอยางเทาเทียมกัน  

เพ่ือเปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัท
ไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัททุกทาน ตลอดจนคณะ
กรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงที่
เก่ียวของ อาทิ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ผูอำนวยการ
ฝายบัญชี ผูอำนวยการฝายการเงินซ่ึงดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ
เขารวมประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง หากกรรมการหรือผูบริหารระดับ
สูงรายใดไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได จะตองมีหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการ (กรณีที่เปนกรรมการ) หรือ
กรรมการผูอำนวยการใหญ (กรณีที่เปนผูบริหารระดับสูง) เพ่ือ
ทราบทุกครั้ง

ท้ังน้ี ประธานในท่ีประชุม ไดเปดโอกาสแกผูถือหุนอยางเพียง
พอในการต้ังคำถามและใหคำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินการของ
บริษัท ตลอดจนรายงานการเงินประจำปโดยไมทำใหสิทธิของ
ผูถือหุนใดตองเส่ือมเสีย โดยประธานกรรมการ และกรรมการ



ผูอำนวยการใหญ จะเปนผูใหความกระจางในเรื่องขอมูลตางๆ
ระหวางการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานพบปะ
กับผูถือหุนอยางไมเปนทางการหลังจบการประชุมน้ันๆ

ในการประชุมผูถือหุน การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไป
อยางเปดเผยและรวดเร็ว ซ่ึงการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับ
1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ (สำหรับในวาระ
ปรกติท่ัวไปซ่ึงกฎหมายมิไดกำหนดเปนอยางอ่ืน) ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหาก
นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน และใชบัตร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนคัดคาน งดออกเสียง หรือแยก
คะแนนเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบไดภายหลัง รวมท้ังไดมีการบันทึกมติท่ีประชุมโดยแบง
เปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ใน
แตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และ
มีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุม
เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

กรณีท่ีผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุม
เรื่องใด หามออกเสียงในเร่ืองนั้น ยกเวนการออกเสียงเลือกต้ัง
หรือถอดถอนกรรมการ

หลังการประชุม 
บริษัทจัดเตรียมและนำสงรายงานการประชุมผูถือหุนใหกับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด
14 วันหลังการประชุม ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะเผยแพรรายงาน
การประชุมผูถือหุนบน Website ของบริษัท (http://www.
bangkokhospital.com) ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ”
ซึ่งเร่ิมตั้งแตการประชุมใหญสามัญประจำป 2551 เปนตนไป

บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกองคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา ชุมชน
หนวยงานราชการและองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ บริษัทตระหนัก
เปนอยางย่ิงวาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสราง
ความยั่งยืนและความคงอยูขององคกรในระยะยาว 

ดังน้ันบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปกปองสิทธิของบุคคลเหลาน้ี
ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจน
คำนึงถึงผลประโยชนผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้

3.1 นโยบายดานธุรกรรมท่ีอาจทำใหเกิดผลประโยชน
ที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัท 
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมท่ีอาจนำไปสูการขัดแยงทาง

ผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของ จะตองได
รับการพิจารณาอยางรอบคอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎและระเบียบ
ที่เกี่ยวของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และสำนักงานตลาดทุนและนโยบาย ตลอดจน
แนวทางภายในของบริษัท นอกจากน้ีธุรกรรมดังกลาวจะตองทำ
ในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกท่ีไมมีความสัมพันธ
กับบริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชน
อยางเต็มท่ีกับบริษัท และผูถือหุนท้ังหมด ขอกำหนดและเง่ือนไข
ของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไข
ตามมาตรฐานทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ

บริษัทมีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว โดย
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองละเวนจากการทำธุรกรรม
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากน้ี
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับ
อนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่อง
ท่ีตนมีสวนไดเสียท่ีเปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัท
และบริษัทยอยกับบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบและ
ไมมีอคติดวย

3.2 นโยบายเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
คณะกรรมการหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

ใชโอกาสหรือขอมูลที ่ไดรับขณะทำงานในตำแหนงของตน
เพ่ือหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพ่ือจัดต้ังธุรกิจท่ีแขงหรือเก่ียว
ของกับธุรกิจของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการหามใชขอมูลภายในท่ีเปน
สาระสำคัญ เพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัท เพื่อ
ผลประโยชนของบุคคลเหลาน้ันอยางเด็ดขาด และ หามการให
ขอมูลภายในแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหุนและ
หลักทรัพยของบริษัท 

3. นโยบายวาดวยความเทาเทียมและ
สิทธิของผูมีสวนไดเสีย



กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท และสถานะการถือครองหุนของตนรวมถึง
คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียน
แปลง ตอเลขานุการบริษัททุกเดือน เพื่อเลขานุการบริษัทจะได
จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

3.3 นโยบายตอผูถือหุน 
บริษัทมุงหวังท่ีจะดำเนินการเพ่ือใหเกิดผลประโยชนในระยะ

ยาวสูงสุดแกผูถือหุน ดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโตและมีความ
สามารถในการทำกำไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังดำรงความสามารถในการแขงขัน
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยาง
รอบคอบ บริษัทเนนการดำเนินการเพ่ือใหไดผลกำไรอยางสม่ำ
เสมอผานการพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ืองในระยะยาว การควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหาร
ความเสี่ยงที่แข็งแรง เพื่อเปนการตอบแทนและแสดงความ
รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน

ท้ังน้ี นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐานของผูถือหุน เชน สิทธิใน
การตรวจสอบจำนวนหุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิในการเขา
ประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัทอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิที่จะไดรับผล
ตอบแทนอยางเปนธรรม และสิทธิอ่ืนๆ ของผูถือหุนตามกฎหมาย
แลว บริษัทยังมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลท้ังหมดอยางยุติธรรม
และโปรงใส ในเวลาอันสมควรภายใตขอจำกัดทางธุรกิจ เพ่ือให
ผูถือหุนทุกทานสามารถไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมกัน

3.4 นโยบายตอพนักงาน 
พนักงานถือวาเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของบริษัท โดย

บริษัทไดดูแลพนักงานท่ีมีความสามารถและประสบการณอยาง
ตอเนื่องตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของบริษัท พรอม
ท้ังใหโอกาสในการทำงานท่ีเทาเทียมกัน และมีมาตรการท่ีจะให
ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทไดจัดการฝกอบรม
ความรูที่จำเปน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงาน
อยางตอเน่ืองผานการฝกอบรมท่ีจัดโดยบุคคลภายนอกและภายใน
องคกร มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองคกร
ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและยุติธรรม

โดยบริษัทไดจัดกิจกรรมใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
เสนอขอแนะนำกับผูบริหารโดยตรงผาน website ภายในของ
องคกร 

บริษัทไดจัดสวัสดิการและความปลอดภัยใหกับพนักงานซ่ึง
รวมท้ังผลประโยชนตางๆ เชน สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
กองทุนสำรองเล้ียงชีพ การจัดมอบทุนแกแพทย พยาบาล และ
พนักงาน เพ่ือใหบุคลากรเหลาน้ีไดเพ่ิมองคความรู เพ่ือนำมาใช
ในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงน้ีเปนองคกร
แหงการเรียนรูของบุคลากร และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจให
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถอยูกับองคกรในระยะยาว ดังน้ัน
บริษัทฯ จึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ต้ังแตกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาสงเสริม และรักษาไว
ซึ่งพนักงานท่ีมีคุณภาพ ดังตอไปนี้

การสรรหาและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
บริษัทไดใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั ้งแต

กระบวนการสรรหา โดยบริษัทจะกำหนดลักษณะของวุฒิการ
ศึกษา ประสบการณ ความเช่ียวชาญ และขอกำหนดอ่ืนๆ ของ
แตละตำแหนงงานอยางชัดเจน เพ่ือท่ีจะไดเลือกสรรอยางถูกตอง
และเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาพนักงานภายในเปน
อันดับแรก เพ่ือใหโอกาสในการพัฒนาความกาวหนาในการทำงาน
หากไมมีผูใดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
นอกจากน้ี พนักงานใหมทุกคนจะไดเขารับการอบรมปฐมนิเทศ
เพื่อชวยใหพนักงานไดทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการ
ทำงานของฝายตางๆ ในองคกร จึงทำใหพนักงานสามารถวางแผน
และปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงค อีกท้ังบริษัทยังใหความ
สำคัญในการใหโอกาสเติบโตในหนาที่การงานแกพนักงานตาม
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ เพ่ือรักษาคนเกงและคนดีใหอยู
กับองคกรตลอดไป

โครงการฝกอบรมพนักงาน
บริษัทมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการฝกอบรมและการพัฒนา

พนักงาน ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอยาง
สม่ำเสมอ เพ่ิมพูน และตอเนื่อง โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร สำหรับการฝกอบรมภายในองคกร
นอกจากจะไดจัดใหมีการฝกอบรมในเร่ืองทักษะการทำงานตางๆ
แลว ยังไดจัดใหมีการแลกเปล่ียนความรูเชิงประสบการณระหวาง
พนักงานฝายตางๆ ไมวาจะโดยการประชุมรวมกัน หรือการแลก



เปลี่ยนความรูผานสื่อระบบ Intranet สำหรับการฝกอบรม
ภายนอกองคกร บริษัทจะใหพนักงานกรอกแบบสอบถามความ
ตองการฝกอบรมและสงใหเขาอบรมตามความเหมาะสม โดยมี
การติดตามผลหรือวัดการเรียนรูในแตละหลักสูตร เพื่อใหเกิด
ประโยชนรวมกันท้ังบริษัทฯ และพนักงาน

จัดใหมีระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริษัทมีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานใน

การปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดเกณฑในการประเมินพนักงาน
ทุกระดับอยางชัดเจนและเปนธรรม โดยจะประเมินจากความ
สามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 สวน คือ
ทักษะ (Skill) ความรู (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes)
และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัทฯ ไดมีการ
สื่อสารเกณฑตางๆ ในการประเมินใหพนักงานทราบลวงหนา
อยางท่ัวถึง ท้ังน้ี ในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน
นอกจากจะคำนึงถึงผลการประกอบการของบริษัท และสถานการณ
ทางเศรษฐกิจในแตละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสำคัญ
ในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน ซ่ึงการจัดใหมี
ระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนด
คาตอบแทนแกพนักงานตามผลการประเมินน้ี จะสงผลใหพนักงาน
สามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงานในองคกร
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอยางเทาเทียม

กันกับพนักงานทุกคนในองคกร ต้ังแตกระบวนการคัดเลือกบุคคล
ตลอดจนการเล่ือนตำแหนงจากความสามารถ โดยไมมีอคติหรือ
ใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและ
แนวทางการปฏิบัติงาน

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติ

หนาที่ของพนักงานแตละคน บริษัทไดกำหนดใหมีการสำรวจ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับ ซ่ึงขอมูล
ที่ไดรับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการ
บริหารจัดการองคกรและทรัพยากรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว
รวมทั้งบริษัทยังไดกำหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการยื่นคำรอง
ทุกขเพื่อใหพนักงานไดใชในการยื่นเรื่องราวรองทุกข เพื่อเปน
แนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทำงานของพนักงานอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม

สรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน
บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหพนักงานทำงานอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น บริษัทจึงเอาใจใสดูแลรักษาสถานที่ทำงานใหมีความ
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพ่ือสวัสดิภาพท่ีดีและสุขพลามัยท่ี
สมบูรณของพนักงาน โดยบริษัทไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพแก
พนักงานเปนประจำทุกป นอกจากนี้ หากจำนวนพนักงานใน
หนวยงานใดไมเพียงพอตอปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น บริษัทก็จะจัด
จางพนักงานท่ีเหมาะสมกับตำแหนงงานเพ่ิมเติม เพ่ือใหปริมาณ
งานในหนวยงานสอดคลองกับจำนวนพนักงานและสรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการทำงานแกพนักงาน

สรางระบบบริหารและการทำงานรวมกันที่ดี
บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานใหมีความ

ตอเนื่องตั้งแตตนทางไปยังปลายทาง และกอใหเกิดผลงานที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแยงในการทำงาน
จึงไดใหทุกฝายในองคกรรวมกันจัดทำคูมือระบบการทำงาน
รวมกัน (Operational Manual) เพ่ือเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ในการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานภายในองคกรและ
ไดมีการเผยแพรระบบการทำงานรวมกันนี้ผานระบบ Intranet
โดยบริษัทไดจัดใหมีการทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม

สรางสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงาน
บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธที่ดีใน

การทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานซ่ึงมีผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพในการทำงานรวมกัน ดังน้ัน จึงไดจัดใหมีกิจกรรม
รวมกันระหวางพนักงานและผูบริหาร ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีสามารถ
พัฒนาความสัมพันธท่ีดีและเปนการสนับสนุนใหเกิดความสุขใจ
ในการทำงาน เชน งานสังสรรควันปใหม งานทำบุญรวมกัน
งานกีฬาสี นอกจากน้ี ผูบริหารไดจัดประชุมรวมกันกับพนักงาน
อยางสม่ำเสมอ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูบริหารและพนักงาน ซ่ึงจะนำพาองคกรไปสูเปาหมายการทำงาน
ในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สรางพนักงานใหเปนคนดีขององคกรและสังคม
เพ่ือใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพ่ือประโยชนแหงความ

มีวินัยอันดีงามของหมูคณะ เม่ือพนักงานผูใดหลีกเล่ียงหรือฝาฝน
ระเบียบขอบังคับการทำงานจะถือวาพนักงานผูนั้นกระทำผิด
ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแกไข
อยางใดอยางหน่ึงตามระเบียบขอบังคับการทำงานอยางเหมาะสม
แกกรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีดี (Corporate Governance)



ท่ีบริษัทฯ กำหนด ซ่ึงเปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี และ
คนเกงน้ัน จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน

3.5 นโยบายตอฝายบริหาร 
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญ

ประการหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดมีการจัด
ทำโครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม โดยสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูบริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care
นอกจากนี้ฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาที่และความ
รับผิดชอบของตนอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซ่ึงเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเก่ียวของทุกฝาย

3.6 นโยบายตอคูคา  
บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุนสวน คูแขง เจาหน้ี คูคา และอ่ืนๆ

ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ไดทำเปนสัญญาอยาง
ยุติธรรมและมีจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการ
กระทำใดก็ตามท่ีอาจสงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่
อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือท่ีไดตกลง
รวมกัน และเปนไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.7 นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญ

ประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังที่จะทำใหผูรับ
บริการพอใจดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง และมีความมุงหวัง
ท่ีจะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือตอบ
สนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการอยาง
ยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกรนี้ถือวาขอมูลของผูรับ
บริการทุกทานเปนความลับและจะไมถูกนำมาเปดเผย เวนแต
กฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับ
บริการโดยตรง 

3.8 นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

บริษัทมีความมุงหวังท่ีจะปฏิบัติตอสังคมและส่ิงแวดลอมดวย
มาตรฐานท่ีสูงอยางตอเน่ือง โดยยึดม่ันในการรักษามาตรฐานดาน
ความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัท
รับมือกับประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะ
และเขารวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและส่ิงแวดลอม
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอ
สังคม (โปรดดูรายละเอียดขอมูลภายใตหัวขอ “กิจกรรมเพ่ือสังคม”

ที่ปรากฏในหนา 23 ของรายงานประจำป 2553) ผูที่เกี่ยวของ
และบุคลากรทุกคนในองคกร   

ท้ังน้ี บริษัทไดคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการรักษา
พยาบาลตอส่ิงแวดลอม รวมถึงความปลอดภัยตอผูใชบริการ และ
สุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับซ่ึงเปนผูใหบริการโดยตรง
จึงไดนำเอามาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
และมาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS18001 ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาปรับใชภายในองคกร และ
ผานการรับรองระบบการจัดการทั้งสองจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) พรอมทั้งไดประกาศ “นโยบาย
สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย” เพื่อกำหนดใช
ภายในโรงพยาบาล ตั้งแตป 2546 และไดถายทอดใหพนักงาน
ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของทราบโดยท่ัวกัน โดยมีการนำไปปฏิบัติอยาง
จริงจังและตอเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังมีสวนชวยเหลือกิจกรรมการกุศลหลาย
อยาง และสนับสนุนความหวงใยของพนักงานท่ีมีตอส่ิงแวดลอม
และชุมชน โดยตั้งแตป 2550 บริษัทไดจัดต้ัง “คณะกรรมการ
ชุมชนสัมพันธ” เพ่ือดูแลประสานงาน และติดตอส่ือสารระหวาง
องคกรกับชุมชน

บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลท้ังทางการเงินและขาวสาร
ท่ัวไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุนและนักวิเคราะหหลักทรัพย
รวมถึงสาธารณชนท่ัวไป เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง
เทาเทียม โปรงใส และทันการณ รวมท้ังเปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัท ขอมูล
ที่เปนสาระสำคัญ ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
สวนไดเสียของผูถือหุน หรือการตัดสินใจลงทุน ซ่ึงอาจสงผลตอ
ราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัท ขอมูลน้ีจะเผยแพรในเวลา
อันเหมาะสม เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีท่ีโปรงใสผานชองทาง
ท่ียุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือใหม่ันใจวา
การลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจท่ียุติธรรม
และไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบ
ตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชี แสดงไวในรายงานประจำป และแบบ 56-1 เพ่ือให
ฝายจัดการมีความตระหนักอยางย่ิงถึงพันธกิจ และหนาท่ีความ
รับผิดชอบตอขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีตองมีความถูกตอง
ครบถวนกอนท่ีจะมีการแพรหลายตอผูลงทุน

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส



สำหรับการส่ือสารตอบุคคลภายนอกนั้น ผูบริหารระดับสูง
ที่ไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัท คือ
กรรมการผูอำนวยการใหญ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน
และผูอำนวยการฝายการเงินที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ โดย
ในรอบป 2553 ที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง
ผูอำนวยการฝายการเงินท่ีดูแลดานนักลงทุนสัมพันธไดพบปะและ
ใหขอมูลตอผูเกี่ยวของ ในโอกาสตางๆ ดังนี้

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

2. จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงานแกนักลงทุนและ
นักวิเคราะห (Analyst Meeting) 4 คร้ัง

3. ตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหที่ขอพบเพื่อรับทราบ
การดำเนินงานของบริษัท (Company Visits และ Conference
Call) 117 คร้ัง

4. นำนักลงทุนและนักวิเคราะหพบผูบริหารและเยี่ยมชม
กิจการ (Site Visits) 2 คร้ัง

นอกจากน้ี บริษัทมีการใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท ผลการดำเนิน
งาน งบการเงิน และสารสนเทศท่ีบริษัทแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ
โดยผู สนใจสามารถอานขอมูลไดทาง website ของตลาด
หลักทรัพยฯ ที่ http://www.set.or.th และ website ของ
บริษัทท่ี http://www.bangkokhospital.com กรณีท่ีผูลงทุน
และผูท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยและตองการสอบถามสามารถติดตอ
มายังผู อำนวยการฝายการเงินที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ
โทร. 0-2755-1793 E-mail: investor@bangkokhospital.
com หรือผาน website ของบริษัทท่ี http://www.bangkok
hospital.com

5.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนท้ังส้ิน 13 ทาน ประกอบดวย

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Directors) จำนวน 7 ทาน
และกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Directors)
จำนวน 6 ทาน ซ่ึงในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระ จำนวน 5 ทาน

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร คือ กรรมการผูมีอำนาจหรือกรรมการ

ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการและไดรับคาตอบแทน
รายเดือนเปนประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทน
อื่นๆ ที่เทียบเทา

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คือ กรรมการท่ีไมมีสวนเก่ียวของ

กับการบริหารจัดการหรือไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปนประจำ
จากบริษัท ท้ังนี้ กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารดังกลาวอาจเปน
ผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัท

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน โดยเปน
อิสระตอการบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอำนาจ
ควบคุมกิจการ และเปนผูที่ไมมีธุรกิจหรือความเกี่ยวของทาง
ผลประโยชนในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่มี
ความเกี่ยวของกัน ซึ่งอาจทำใหผลประโยชนของบริษัทและ/
หรือผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทกำหนด
เปนไปตามขอกำหนดของ กลต ซ่ึงประกอบดวย

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอย

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง การ
ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย 



เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูท่ีมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบรษิัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึง
การใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย
ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
น้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป

7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือ
ไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการ
ที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุน
ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยาง
เปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท

การแยกตำแหนง 
คณะกรรมการบริษัทไดเลือกกรรมการอิสระหน่ึงทานใหเปน

ประธานกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดใหประธาน
กรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญ ตองไมเปนบุคคลคน
เดียวกัน ท้ังน้ี ประธานกรรมการจะทำหนาท่ีอยางเท่ียงธรรมใน

การดูแลการใชนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธตามที่จัดทำขึ้น
ตลอดจนดำเนินการเพ่ือใหม่ันใจวามีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจนสำเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการ
ประชุมและต้ังคำถามท่ีเปนประโยชนอยางมีอิสระในระหวางการ
ประชุมแตละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝายบริหาร
ไดรับการจำกัดความและแยกออกจากกันอยางชัดเจน

คณะกรรมการจะประชุมกันเปนประจำทุกเดือนเพ่ือติดตาม
และสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ในขณะเดียวกัน
คณะกรรมการจะไมยุงเก่ียวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายใตความรับผิดชอบของกรรมการผูอำนวยการใหญและฝาย
บริหาร  กรรมการผูอำนวยการใหญเทาน้ันท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการใหทำงานเหลาน้ี

ดังน้ัน อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ จึงไดรับตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากน้ีบริษัทยังไดกำหนดขอบเขตหนาท่ีและอำนาจของฝาย
บริหารทุกระดับไวอยางชัดเจน

การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง
แมวาในหลักการ กรรมการบริษัทไมควรดำรงตำแหนงติดตอ

กันยาวนานในระดับหน่ึง อยางไรก็ตาม เน่ืองจากขอจำกัดในการ
สรรหาผูเขามาดำรงตำแหนงแทนอยางเหมาะสม รวมท้ังประโยชน
ที่เกิดจากความรู ความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจนประเด็นความ
เส่ียงจากการบริหารจัดการในดานการดำเนินงานของกรรมการ
ทานเดิม ซึ่งเปนประเด็นที่สำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรร
กรรมการ โดยเฉพาะธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับ
การรักษาพยาบาล ซึ่งตองอาศัยผูที่มีความชำนาญเฉพาะดาน
อยางแทจริงท่ีจะมีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยาง
ถองแท ดังน้ัน บริษัทจึงยังไมไดกำหนดขอจำกัดของเวลาในการ
ดำรงตำแหนงของกรรมการอยางเปนทางการ

5.2 หนาท่ีของกรรมการ
กรรมการทุกคนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนด

และติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทซ่ึงรวมถึงเร่ืองตางๆ
ดังตอไปนี้ 

1. กรรมการควรสามารถเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจ
อื่นอยางเพียงพอเพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมท้ังการ
ประชุมคณะกรรมการชุดยอยและต้ังคำถามท่ีสำคัญเพ่ือปกปอง



และรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัท ตลอดจนเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดี

3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยเฉพาะ
กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรวมกัน
ตอบคำถามและช้ีแจงในประเด็นท่ีผูถือหุนมีขอซักถาม ตลอดจน
รับทราบประเด็นขอเสนอแนะจากผูถือหุน

4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจะเรียนรูธุรกิจ
ของบริษัท รวมท้ังแสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระดวยการ
เสียสละเวลาและความสนใจมากพอใหกับเรื่องที่มีความสำคัญ
ทั้งหมด   

5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยันใหกับบริษัท เพื่อ
รับรองความเปนอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทใน
วันท่ีกรรมการอิสระยอมรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงและทุกๆ
ปหลังจากน้ัน

6. กรรมการจะตองจัดสงและปรับปรุงแบบรายงานสวนได
เสียของตน เพ่ือเปนการแสดงความโปรงใสและมีการรายงานตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอมูล

7. หนาที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไวในประกาศ
ขอกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีกำกับดูแลบริษัท

5.3 คณะกรรมการชุดยอย     
5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอำนาจอยางเต็มท่ีจากคณะ

กรรมการบริษัทใหทำงานของตน ซ่ึงรวมถึงการติดตามการปฏิบัติ
งานอยางเปนระบบ และดำเนินการใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกำหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการใน
การปองกันความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและเร่ืองการเงินอยาง
ครบถวน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูที่มี
ความรอบรูและมีประสบการณท่ีเก่ียวของโดยตรงทางดานบัญชี
และการเงิน

ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจ
สอบจะใหผูตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของ
บริษัทตลอดท้ังป โดยบริษัทไดวาจางบริษัทจากภายนอกท่ีไดรับ
อนุญาตและมีคุณสมบัติครบถวนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามท่ี กลต.
ไดกำหนดไวเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของกิจการ ซ่ึง
บริษัทเช่ือวาการวาจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว
จะทำใหผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการ  

รายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอยางเท่ียงธรรมและมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการตรวจ
สอบภายในตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุม
ทุกครั้ง

ท้ังน้ี ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเก่ียวของ
กับงบการเงินและการเปดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน และผูอำนวยการฝายบัญชี
ของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวยทุกคร้ัง ทั้งนี้ กอนการ
ประชุมในวาระที่เกี่ยวของกับงบการเงินกับฝายบริหาร คณะ  
กรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
บริหารรวมในการประชุมแตประการใด เพื่อสอบถามประเด็น
ความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีอาจเกิดข้ึนกับงบการเงินหรือฐานะการเงิน
ของกิจการซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจพบ หรือขอจำกัดท่ีเกิดข้ึนจาก
การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือใหม่ันใจ
วาผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอยางอิสระและไมมีขอจำกัดใน
การตรวจสอบบัญชี

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

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

5.4 การประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทลวงหนา

ตลอดป โดยจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน
เพ่ือใหกรรมการบริษัททุกทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนา
และสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง โดยในการ
ประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมตางๆ ไวลวงหนา และ
มีวาระสืบเน่ือง เพ่ือติดตามงานท่ีไดมอบหมายไว ซึ่งเลขานุการ
การบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม
ลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการ เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม ท้ังนี้ ในป 2553
บริษัทไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง แบงเปน
การประชุมวาระสามัญ 12 คร้ังและการประชุมวาระพิเศษ 2 คร้ัง 



5.5 การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร   
ปจจุบันบริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปน
ธรรม และเหมาะสมกับภาระหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการท่ีมีขนาดใกลเคียงในธุรกิจ
เดียวกัน  

สำหรับการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง บริษัท
ไดจัดใหมีการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ผานกระบวนการ
ประเมินผลงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทและฝาย
ทรัพยากรบุคคลกำหนดไวสำหรับผูบริหารในแตละระดับ โดย
เช่ือมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทและผลงานของผูบริหาร
แตละทาน

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหนง จำนวนครั้งที่เขาประชุม
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

14/14
14/14
12/14
10/14
12/14
14/14
12/14
14/14
14/14
2/14

14/14
12/14
6/14

12/14

  1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสด์ิ
  2. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
  3. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเสนอ อินทรสุขศรี
  4. นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร
  5. นายวัลลภ อธิคมประภา
  6. นายประดิษฐ ทีฆกุล 
  7. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
  8. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
  9. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
10. นายแพทยกิติพันธ วิสุทธารมณ**
11. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
12. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
13. ดร.สมชัย สัจจพงษ 
14. นายศรีภพ สารสาส  
** ปจจุบันถึงแกกรรม

5.6 การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษัทมีโยบายในการสนับสนุนใหกรรมการของบริษัทและ

บริษัทในเครือไดเขาอบรมหลักสูตร Director Certificate Program
(DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) กับสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือสงเสริมใหกรรมการ
มีความเขาใจในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจใหมีประสิทธิผลสูงสุด
และสามารถนำความรูมาใชในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีไดอยางตอเนื่อง โดยกรรมการของบริษัทไดผานการ
อบรมหลักสูตร Director Certificate Program และ Director
Accreditation Program แลวจำนวน 13 ทาน รวมท้ังไดสนับสนุน
ใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และสำนักงาน กลต ที่ไดมีการปรับปรุงใหม 
เพื่อถือปฏิบัติใหถูกตอง



เน่ืองจากการเขาทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีมีความ
ขัดแยงกัน มีลักษณะเปนรายการท่ีมีเง่ือนไขการคาปกติ และมีเง่ือนไขในลักษณะ
เดียวกับท่ีบริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนการเขาทำรายการท่ีเปนไป
ตามหลักการที่อนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 ดังน้ัน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพิจารณารายการดังกลาว สำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จึงมีความเห็นวารายการกับ
บุคคลที่มีความขัดแยงดังกลาว เปนรายการที่มีเงื่อนไขทางการคาในลักษณะ
เดียวกันกับท่ีบริษัทเขาทำกับบุคคลภายนอก ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวาง
บริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแยง และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการ ไดเปน 2 ประเภท คือ

1. รายการธุรกรรมที่เปนการคาปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ
บริษัทมีมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการเขาทำธุรกรรมท่ีเปนการคาปกติ

หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังนี้ ฝายจัดการจะเปนผูพิจารณาอนุมัติใน
กรณีที่เปนการทำรายการระหวางกันที่มีขนาดเล็กและเปนรายการที่มีเงื่อนไข
การคาปกติและมีเง่ือนไขการคาในลักษณะเดียวกับท่ีบริษัทพึงกระทำกับบุคคล
ภายนอก และคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาอนุมัติในกรณีท่ีเปนการทำ
รายการระหวางกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญและเปนรายการที่มีเงื่อนไข
การคาปกติรวมถึงรายการท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไข
การคาปกติ แตสำหรับรายการท่ีมีขนาดใหญและไมเปนไปตามเงื่อนไขการคา
ปกตินั้น คณะกรรมการจะเสนอเรื่องใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติ
การเขาทำรายการ โดยการพิจารณาขนาดของรายการแบงเปนดังนี้

• รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลคานอยกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท
หรือ นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.03 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ แลวแต
จำนวนใดจะสูงกวา

• รายการขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีมูลคามากกวา 1 ลานบาท แตนอยกวา
20 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 0.03 แตต่ำกวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา

• รายการขนาดใหญ คือ รายการท่ีมีมูลคามากกวาหรือเทากับ 20 ลานบาท
หรือ มากกวารอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา

อยางไรก็ตาม สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผลบังคับใชในวันท่ี 31 สิงหาคม
2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ฉบับลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เพ่ือใหการบริหารงานของ
บริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจนำรายการเก่ียวโยงกันท่ีเปนรายการธุรกรรม
ทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไประหวาง

ลักษณะรายการและขั้นตอนการเขาทำรายการรายการระหวางกัน



บริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นำเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2551 เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝาย
จัดการสามารถพิจารณาการเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกัน
ที่เปนรายการทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ท่ีมีเง่ือนไขขอตกลงทางการคาท่ัวไป ซ่ึงมีราคาหรืออัตราคาบริการ
ตามราคาตลาด และมีเง่ือนไขการคาในลักษณะเดียวกับท่ีบริษัท
พึงกระทำกับบุคคลภายนอกได

2. รายการท่ีเก่ียวกับการใหความชวยเหลือทางการเงิน
บริษัทมีมาตรการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท

ในเครือท่ีบริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 ซ่ึงหมายถึงบริษัทยอย
เทาน้ัน ท้ังน้ี ตองอยูภายใตเง่ือนไขวาบริษัทยอยดังกลาวตองไมมี
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทถือหุนในสวนท่ีเหลือเกินกวารอยละ 10
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2551 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2551 และครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม
2551 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาทำรายการความชวยเหลือทาง
การเงินแกบริษัทยอยภายใตเงื่อนไขดังกลาวได ซึ่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 บริษัทมีธุรกรรมการใหความชวยเหลือทางการ
เงินระหวางกันใน 3 ลักษณะ คือ  

2.1 เงินใหกูยืมแกบริษัทบริษัทยอย
โดยบริษัทจะเปนผูกูเงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบัน

การเงิน และนำเงินกูดังกลาวไปใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิด
อัตราดอกเบี้ยระหวางกันในอัตราที่สูงกวาตนทุนทางการเงินที่
เกิดข้ึนจริง ไมเกินรอยละ 1 ตอป ซ่ึงโดยรวมแลวเปนอัตราท่ีต่ำ
กวาอัตราดอกเบ้ียที่บริษัทยอยกูเองโดยตรง

ประโยชนที่ไดรับ
บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ำกวาการกูยืม

เงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากบริษัทฯ มีความสามารถ
ในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ำกวา 

2.2 การค้ำประกันเงินกู แกบริษัทยอยในตางประเทศ
ประโยชนที่ไดรับ

เพื่อใหบริษัทยอยที่จัดตั้งในตางประเทศสามารถหาแหลง
เงินกูโดยตรงจากสถาบันการเงินในประเทศน้ันๆ โดยไดรับเง่ือนไข
อัตราดอกเบ้ียสำหรับลูกคาชั้นดี (Prime Rate) จากผูใหกู

2.3 การทำ Centralize Liquidity Management
(Cash Pooling)

เพื่อประโยชนในการบริหารสภาพคลองทางการเงินในกลุม
โดย ณ ส้ินวันทำการ ระบบ Liquidity Management จะทำ
หนาท่ีโอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝากไวท่ีบัญชีเงินฝาก
ของบริษัทแม ซึ่งเงินฝากที่โอนไปไวที่บัญชีของบริษัทแม จะ
แสดงสถานะทางบัญชีเปนเงินกูระยะส้ันจากบริษัทในเครือ และมี
การคิดอัตราดอกเบ้ียระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกัน
หากบริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษัทจะนำสภาพ
คลองสวนเกินของกลุมโอนไปยังบริษัทยอยท่ีตองการใชเงิน และ
มีการคิดอัตราดอกเบ้ียระหวางกันตามอัตราตลาดเชนกัน   

ประโยชนที่ไดรับ
เพื่อเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดย

บริษัทท่ีมีสภาพคลองสวนเกินจะไดรับดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกวา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับจากสถาบันการเงิน ขณะที่บริษัทที่มี
ความตองการใชเงินสามารถกูเงินโดยมีตนทุนทางการเงินไมสูง
กวาอัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาด 



หมายเหตุ  (1) เปนภาระหนี้เงินใหกูในรูปเงินตราตางประเทศ จำนวน 1.25 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 37.51 ลานบาท)
(2) เปนภาระหนี้เงินใหกูในรูปเงินตราตางประเทศ จำนวน 11.17 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 335.17 ลานบาท)
(3) เปนภาระหนี้เงินใหกูในรูปเงินตราตางประเทศ จำนวน 2.38 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 71.50 ลานบาท)

ลักษณะความสัมพันธบริษัทที่เกี่ยวของ
ภาระหนี้เงินใหกูแกบริษัทในเครือ

เงินใหกูระยะยาว เงินใหกูระยะสั้น เงินทดรองจาย ดอกเบี้ยคางรับ รวมภาระหนี้

หนวย : บาท

ภาระค้ำประกัน
ตอบริษัทยอย

เงินกูยืมระยะสั้น
(Cash Pooling)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

Ankor Pisith Co., Ltd.(1)

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

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

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

บริษัทถือหุน   97.2%

บริษัทถือหุน 100.0%

บริษัทถือหุน   98.8%

บริษัทถือหุน   99.7%

บริษัทถือหุน   74.0%

บริษัทถือหุน   95.0%

บริษัทถือหุน 100.0%

บริษัทถือหุน   95.8%

บริษัทถือหุน   99.8%

บริษัทถือหุน   91.4%

บริษัทถือหุน   89.5%

บริษัทถือหุน   99.7%

บริษัทถือหุน   79.0%

บริษัทถือหุน   80.0% 

บริษัทถือหุน 100.0%

บริษัทถือหุน   70.0%

บริษัทถือหุน 100.0%

บริษัทถือหุน 100.0%

-

52,250,967

63,667,885

-

-

-

44,597,747

206,320,824

-

-

430,000,000

80,000,000

-

37,507,875

335,170,371

71,498,239

-

-

1,321,013,908

             2,615

15,031

18,315
     

-

-

-

96,051

59,353

123,699

23,014

222,945

1,807,838

1,066,903

704,892

9,504

4,150,159

8,991,320

-

-

-

-

-

31,201,486

-

-

-

-

-

25,000,000
 

-

-

-

35,717,553

2,221,416

103,131,775

  -

-

-

-

-

-
   

-

-

-
       

-

-

-
 
-

-
     

-

-

-

-

-

     8,993,935

52,265,999

63,686,200

-

-

-

75,895,284

206,380,176

-

-

430,123,699

80,023,014

25,222,945

39,315,713

336,237,274

72,203,131

35,717,553

2,230,920

1,428,295,842

-

66,856,068

69,814,757

164,116,208

19,843,483

7,805,145

-

64,316,129

23,353,813

129,864,270

48,844,333

38,612,518

6,174,509

-

-

-

-

-

639,601,233

 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

USD 5,000,000

N/A

N/A

N/A

N/A

USD 5,000,000

สรุปภาระหนี้การใหความชวยเหลือทางการเงินระหวางกัน ณ สิ้นป 2553



บุคคลท่ีมีความเก่ียวของโดยเปนกรรมการและผูบริหารรวม ไดแก 
1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร
3. นายวัลลภ อธิคมประภา
4. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
5. นายแพทยจิโรจน สุชาโต
6. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
7. นายประดิษฐ ทีฆกุล 
8. นางนฤมล นอยอ่ำ 

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของขางตนถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เกินรอยละ 5 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว

- ไมมี -
สำหรับรายการธุรกรรมประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาว

มาขางตนหรือธุรกรรมท่ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามความหมาย
ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในการเขา

ทำรายการระหวางกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และขอบังคับที่กำหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของทุกประการ และ
เพ่ือเปนการคุมครองผูลงทุน บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม และ
ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดใหบุคคล
ที่มีความเปนอิสระและมีความรูความชำนาญตามวิชาชีพเปนผู
ใหความเห็นตอรายการดังกลาว และนำความเห็นน้ันไปประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 

ท้ังน้ี บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน หมายเหตุที่ 9 หนา 94 เรื่องรายการกับกิจการที่
เก่ียวโยงกัน ซ่ึงงบการเงินดังกลาวเปนงบการเงินประจำปท่ีไดรับ
การตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี

ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย
บริษัทมีนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอยคิดคาตอบแทนระหวางกัน หรือระหวางบริษัท
หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกันในราคาตลาด โดยมีอัตราคาบริการรักษา
พยาบาล และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขการคาอื่นๆ เทาเทียมหรือเปน
เง่ือนไขในลักษณะเดียวกันหรือไมแตกตางกับที่บริษัทและบริษัทยอย พึงกระทำกับผูรับ
บริการอื่นซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคูสัญญาอ่ืนๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการซื้อสินคาและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑตางๆ
การจัดซ้ือจัดจาง การเขาทำสัญญาวาจาง สัญญากอสราง หรือสัญญาจัดซื้อจัดจาง
ระหวางกัน หรือระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับบริษัท
ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทยอย 
รายการดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาดท่ีสามารถ
แขงขัน หรืออางอิงที่มาของราคาคาสินคาหรือคาบริการดังกลาวได และมีเงื่อนไข
การชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขขอตกลงทางการอ่ืนๆ ไมแตกตางจากการท่ีบริษัทและ
บริษัทยอยเขาทำธุรกรรมกับคูคารายอื่นๆ ท่ัวไปภายใตสถานการณเดียวกัน

บริษัทมีเปาหมายและนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอยภายในกลุม
โดยรวมการบริหารจัดการทางการเงินไวที่สวนกลาง เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการตนทุน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอประโยชนสูงสุดแกองคกรโดยรวม
ทั้งน้ี ในการกำหนดวงเงินใหกูยืม บริษัทจะประเมินในดานความสามารถในการชำระหน้ี
มากกวาอัตราสวนในการถือหุนของบริษัท โดยอัตราดอกเบ้ียจะตองไมต่ำกวาตนทุนทาง
การเงินของบริษัท ทั้งนี้ การเขาทำรายการดังกลาวจะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎระเบียบหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายการธุรกรรมท่ีเปนการคาปกติ
เชน การใหบริการรักษาพยาบาล
การสงตอคนไขระหวางกัน
การใหบริการวิเคราะห Lab เปนตน

รายการธุรกรรมท่ีสนับสนุนการคาทั่วไป
เชน ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา
เปนตน

การใหความชวยเหลือทางการเงิน

นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต



คำอธิบายและวิเคราะหงบการเงินประจำป

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ขอช้ีแจงการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญในงบการเงินรวมประจำป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
2553 ดังนี้

(หนวย : ลานบาท)สรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย
เปล่ียนแปลง25522553

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
รายไดอื่น 
รวมรายไดจากการดำเนินงาน

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ
คาใชจายในการบริหารและคาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน

กําไรกอนรายไดอื่น คาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดและคาเสื่อมราคา (EBITDA)

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
กำไรจากการดำเนินงาน

ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 

คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
กำไรกอนรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)

Non - Recurring Items
กำไรสุทธิ

9%
43%
21%
9%

8%
11%
9%

10%

(6)%
23%

62%
453%
49%
25%

(9)%
43%
43%
31%

-
33%

21,597 
155 
193 

21,945 

(12,593)
(4,333)

(16,926)

5,019 

(2,277)
2,743 

34 
1 

202 
2,979 

(641)
(547)
(60)

1,731 

(5)
1,725

23,513 
222 
234 

23,968 

(13,662)
(4,795)

(18,457)

5,511 

(2,150)
3,361

54 
3 

300 
3,718

(584)
(779)
(85)

2,269 

26 
2,295

(หนวย : ลานบาท)วิเคราะหความสามารถในการทำกำไร
เปล่ียนแปลง25522553

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

9%
 

10%
 

10%

9,004 
41.7%
5,019 
22.9%
5,014

22.9%
7.8%

9,851 
41.9%
5,511 
23.0%
5,537

23.1%
9.4%

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553



สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
2553 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไร 2,295 ลานบาท เพิ่มขึ้น
570 ลานบาท หรือรอยละ 33 จากป 2552 สาเหตุหลักโดยสรุป
ดังนี้

• รายไดจากการดำเนินงานรวม สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 มีจำนวน 23,968 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 2,023
ลานบาท หรือรอยละ 9 จากป 2552 สวนใหญเกิดจากการ
เพ่ิมขึ้นของรายไดคารักษาพยาบาล เน่ืองจากการเพิ่มขึ้น
ของจำนวนคนไข โดยเฉพาะในโรงพยาบาลตางจังหวัดใน
เครือ โดยคนไขชาวตางชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 9 และคนไข
ชาวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 8 จากปกอน สงผลใหสัดสวน
รายไดจากคนไขชาวไทยตอชาวตางชาติ เปนรอยละ 64
ตอรอยละ 36 การเพ่ิมข้ึนในป 2553 น้ีมาจากรายไดจาก
ผูปวยในเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และรายไดจากผูปวยนอก
เพ่ิมขึ้นรอยละ 7 จากป 2552 นอกจากนี้รายไดจากการ
จำหนายสินคาและอาหารซึ่งมีจำนวน 222 ลานบาท
เพ่ิมข้ึนรอยละ 43 จากป 2552 สวนใหญเกิดจากการรับรู
รายไดจากการขายสินคาของ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอร่ี
(อำนวยเภสัช) จำกัด จำนวน 66 ลานบาท เนื่องจากใน
ไตรมาส 4/2553 บริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญ บริษัท
เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด ผูผลิตและ
จำหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับยารักษาโรคและวัสดุทางการ
แพทย ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนท่ีออกและเรียกชำระ 

• บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนคารักษาพยาบาลและอ่ืนๆ
รวม 13,662 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จากป 2552
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นตามรายไดคารักษาพยาบาล
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนคายา เวชภัณฑ และ
หองปฎิบัติการ (Lab) การเพิ่มขึ้นของจำนวนแพทย และ
ตนทุนคาแพทย โดยเฉพาะในสวนของแพทยเฉพาะทาง
อยางไรก็ตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดคารักษาพยาบาล
ที่สูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนคารักษาพยาบาล
จากการใชทรัพยากรในดานตางๆ รวมกันระหวางเครือขาย
โรงพยาบาล เปนผลใหอัตรากำไรข้ันตนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ
41.7 ในชวงป 2552 เปนรอยละ 41.9 ในป 2553  

• คาใชจายในการบริหารและคาตอบแทนผูบริหาร มีจำนวน
4,795 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 11 จากป 2552 สวนใหญ
เกิดจากเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เกี่ยวของกับแพทยและ
พนักงาน และคาใชจายในการบริหารตางๆ ท้ังน้ีกำไรจาก
การดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเส่ือม
ราคาและคาตัดจำหนาย (“EBITDA”) โดยไมรวมรายการ

ไมปกติ (“Non-Recurring Items”) เพิ่มขึ้นจาก 5,019
ลานบาท ในป 2552 เปน 5,511 ลานบาท ในป 2553
คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และอัตรากำไร EBITDA 
(“EBITDA Margin”) โดยไมรวม Non-Recurring Items
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 22.9 ในป 2552 เปนรอยละ 23.0
ในป 2553  

• คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย มีจำนวน 2,150 ลานบาท
ในป 2553 ลดลงรอยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกับในป 2552
เน่ืองจากต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอย
ไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของอาคาร
บางสวนจาก 20 ป และ 50 ป เปน 40 ป เพ่ือใหสอดคลอง
กับอายุการใชงานที่เหลืออยูจริง

• ดอกเบ้ียรับจำนวน 54 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 62 จาก
ชวงป 2552 จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้น

• สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม มีจำนวน 300
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 49 จากในป 2552 จากการเพ่ิมข้ึน
ของสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาล
รามคำแหง จำกัด (มหาชน)

• รายการอื่นๆ : - คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 584
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9 จากป 2552 จากการชำระ
คืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและการแปลง
สภาพของหุนกูแปลงสภาพในป 2553

• ภาษีเงินไดนิติบุคคลจำนวน 779 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
547 ลานบาทป 2552 จากกำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการสงเสริม
การลงทุนของบริษัทยอยแหงหนึ่งหมดไป

จากผลการดำเนินงานท่ีกลาวมาขางตน หากไมรวม Non-
Recurring items บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 2,269
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 31 จากป 2552 ในป 2553 บริษัทและ
บริษัทยอยบันทึก Non-Recurring Items รวม 26 ลานบาท จาก
กำไรจากการตอรองราคาซ้ือจากการลงทุนใน บริษัท เอ.เอ็น.บี.
ลาบาราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด ของบริษัท รอยัล บางกอก
เฮ็ลธแคร จำกัด ซึ ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท สวน Non-
Recurring Items ในป 2552 จำนวน 5 ลานบาท เกิดจากผล
ขาดทุนจากการไถถอนหุนกูแปลงสภาพ

หากรวม Non-recurring items บริษัทและบริษัทยอยมี
กำไรสุทธิจำนวน 2,295 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 570 ลานบาท หรือ
รอยละ 33 จากป 2552 โดยอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรอยละ
7.8 ในป 2552  เปนรอยละ 9.4 ในป 2553 และกำไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานเพ่ิมขึ้นจาก 1.42 บาท ในป 2552 เปน 1.88 บาท
ในป 2553 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33 จากป 2553 



(หนวย : ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

ธ.ค. 52ธ.ค. 53 เปลี่ยนแปลง
30,359 
15,612 
14,151 
14,747

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

6%
2%

10%
10%

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญรวม
สวนของผูถือหุนรวม

ฐานะการเงินรวม

ธ.ค. 52ธ.ค. 53 เปลี่ยนแปลง
4,091 
(3,237)

(214)
640 

1,246 
1,886

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

603 
1,886 
2,489

9%
(24)%

-
(6)%
51%
32%

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใชไป) ไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด

สภาพคลอง

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 32,197 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึน 1,838 ลานบาท หรือรอยละ 6 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สวนใหญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดจำนวน 603 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 538 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาจำนวน 341
ลานบาท การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาน้ี สวนใหญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดคารักษาพยาบาลและการเพ่ิมข้ึนของคนไขท่ีมีประกัน
สุขภาพท้ังในและตางประเทศ นอกจากน้ีเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมข้ึนจำนวน 339 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากสวนแบงกำไรจาก
เงินลงทุนใน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และการลงทุนซ้ือหุนสามัญใน บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
รวม 101 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีอัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 0.13 เปนรอยละ 20.01 

หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 15,914 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 302 ลานบาท หรือรอยละ 2
จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สวนใหญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคา เงินปนผลคางจาย และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน สุทธิดวย
การชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ท้ังน้ีอัตราสวนหน้ีสินรวมตอทุนลดลงจาก
0.8 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปน 0.7 เทา ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 และอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนลดลงจาก 0.7 เทา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปน 0.5 เทา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

สวนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) มีจำนวน 15,634 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,483 ลานบาท
หรือรอยละ 10 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สวนใหญเกิดจากกำไรสุทธิของป 2553 และการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ
จำนวน 1,153 ลานบาท สุทธิดวยเงินปนผลจายในเดือนเมษายน 2553 จำนวน 850 ลานบาทและเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งจะจาย
ในเดือนมกราคม 2554 จำนวน 990 ลานบาท

งบกระแสเงินสด สำหรับป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
จำนวน 4,449 ลานบาท เพิ่มขึ้น 358 ลานบาทจากปกอน สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
การเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีอื่น

สวนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน รวมจำนวน 2,462 ลานบาท ลดลง 775 ลานบาทจากปกอน สวนใหญเกิดจากการลดลง
ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบกับการลดลงของการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิดวยการลงทุนใน
การซ้ือหุนสามัญของ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด จำนวน 735 ลานบาท ในป 2553  

กระแสเงินสดท่ีใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 2553 จำนวน 1,384 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,170 ลานบาทจากปกอน สวนใหญเกิด
จากในป 2552 บริษัทไดรับเงินจากการออกหุนกูจำนวน 2,993 ลานบาท สุทธิดวยการไถถอนหุนกูแปลงสภาพจำนวน 1,202 ลานบาท
และการจายชำระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจำนวน 500 ลานบาท   

สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นเปน 2,489 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 จาก 1,886 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับ
กิจการท่ีดี การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำป 2553 มีขอมูลท่ีถูกตองครบถวน
เปดเผยอยางเพียงพอ และไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำการ
สอบทานงบการเงินของบริษัทที่ผานมา และไดรับรายงานวารายงานทางการเงินของบริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอยางระมัดระวังตลอดจนประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานความเห็นเหลานี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำ
ป 2553 และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2553 (แบบ 56-1) ของบริษัท 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทาง
บัญชีมีการบันทึกอยางครบถวน ถูกตอง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพยสิน เพ่ือปองกันการทุจริตหรือเสียหายอยางมีสาระสำคัญ

โดยสรุปแลว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ
เชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

(นายแพทยปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ)
กรรมการผูอำนวยการใหญ



รายงานและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย



คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย  ตั้งแตการตรวจสอบงบการเงิน
ประจำป 2548 ถึงปจจุบัน ท้ังนี้ ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี โดยแยกเปน

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนเงินรวม 10,905,000 บาท รายละเอียดดังนี้

คาตรวจสอบบัญชี
ประจำป

คาสอบทานงบไตรมาส
ทั้งหมด 3 ไตรมาส

รวมทั้งหมด

1,900,000
9,005,000

10,905,000

1,030,000
6,078,800

870,000
2,926,200

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน
กลุมบริษัทในเครือ 28 บริษัท
รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งหมด

2. คาบริการอื่น
-ไมมี-



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ

ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 ของบริษัทรวมในประเทศแหงหน่ึงซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมน้ี ซ่ึงในป 2553 บริษัทฯ มีสวนแบงกำไรในบริษัทรวมน้ีเปน
จำนวนเงินประมาณ 273.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.50 (2552: 173.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.70) ของกำไร
สุทธิรวม งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยขาพเจาไดรับรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
น้ันแลว ดังน้ันการรายงานของขาพเจาในสวนท่ีเก่ียวของกับจำนวนเงินและรายการตางๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมน้ี
จึงถือตามรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอื่นนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อ
ใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใช
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป

ณรงค พันตาวงษ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2554



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

หนวย : บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   
เงินลงทุนช่ัวคราว- เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใชเงิน   
ลูกหนี้การคา   

กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน   
สินคาคงเหลือ   
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ   
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน   
เงินลงทุนในบริษัทยอย   
เงินลงทุนในบริษัทรวม   
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ   
ที่ดินและอาคารที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน   
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ   
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ   

คาความนิยม
สิทธิการเชา - สุทธิ
อื่นๆ

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

6 

6 

8 

9 

9 

9 

10 

6,7

11 

12 

13 

9 

14 

15 

16 

9, 17

9 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

1,082,258,711 

 1,739,542,882 

 9,283,131 

 505,789,245 

 515,072,376 

 103,131,775 

 37,538,293 

 57,832,701 

 94,688,163 

 3,630,064,901 

 - 

 8,678,064,290 

 1,666,020,682 

 1,639,788,771 

 1,321,013,908 

 5,152,116,946 

 510,876,287 

 75,096,402 

 - 

 59,003,325 

 18,555,109 

 19,120,535,720 

 22,750,600,621 

 
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 

 

2,489,455,028 

 1,739,553,849 

 2,233,432

 1,890,623,926

 1,892,857,358

 -

 18,926,792

 398,304,761

 230,691,253

 6,769,789,041

 61,659,484

 -

 2,271,388,344

 1,640,078,691

 -

 18,858,095,794

 511,202,630

 201,420,094

 1,299,169,249

 509,063,654

 75,157,462

 25,427,235,402

 32,197,024,443

 
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 

2552255325522553หมายเหตุ



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

งบดุล (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : บาทหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา

กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้การคา
สวนของเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป
สวนของหุนกูแปลงสภาพ-องคประกอบที่เปนหนี้สิน

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงาน
เจาหนี้อ่ืน

กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้อ่ืน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เงินปนผลคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนหนี้สิน
หุนกู - สทุธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
รายไดรอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

9 

18 

9 

19 

20 

29 

30 

9 

21 

19 

20 

29 

30 

9 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

639,601,233 

 - 

 110,996,489 

 301,683,811 

 412,680,300 

 343,800,000 

 631,187 

 2,141,480 

 2,999,445,421 

 68,178,377 

 24,868,074 

 144,201,977 

 169,070,051 

 13,080,104 

 989,912,836 

 437,771,241 

 132,520,559 

 6,208,832,789 

 2,120,100,000 

 81,668 

 - 

 4,963,726,969 

 146,112,262 

 93,770,731 

 7,323,791,630 

 13,532,624,419 

 
622,886,008 

 - 

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

 343,800,000 

 1,246,892 

 - 
 - 

 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 

 

- 

 38,406,219 

 77,012,946 

 1,237,151,547 

 1,314,164,493 

 355,264,851 

 76,619,464 

 2,141,480 

 2,999,445,421 

 95,167,750 

 5,097,817 

 452,018,694 

 457,116,511 

 353,919,391 

 989,912,836 

 1,098,054,847 

 447,329,053 

 8,227,542,316 

 2,240,647,470 

 74,528,018 

 - 

 4,963,726,969 

 146,112,262 

 261,562,874 

 7,686,577,593 

 15,914,119,909 

 - 
 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 

2552255325522553หมายเหตุ



งบดุล (ตอ)

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

หนวย : บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

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

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

สวนเกินมูลคาหุน   
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  
ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน  

ผลกำไร(ขาดทนุ)ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง   
สวนต่ำกวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน  
สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน  

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบท่ีเปนทุน   
กำไรสะสม   

จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย  
ยังไมไดจัดสรร  

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ   
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบรษิัทยอย   
รวมสวนของผูถือหุน   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   

13 

14, 15

29 

22 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

1,312,264,222 

 

1,246,035,935 

 6,925,836,705 

 - 

 (179,008)

 728,481,200 

 - 

 20,187 

 131,226,422 

 186,554,761 

 9,217,976,202 

 - 

 9,217,976,202 

 22,750,600,621 

 

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 

 

1,246,035,935 

 6,988,760,633 

 305,000,325 

 (10,644,502)

 1,980,926,848 

 (168,801,173)

 20,187 

 131,226,422 

 5,161,968,125 

 15,634,492,800 

 648,411,734 

 16,282,904,534 

 32,197,024,443 

 

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 

2552255325522553หมายเหตุ



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

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : บาท

รายได

รายไดคารักษาพยาบาล 
รายไดอื่น  

รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
อื่น ๆ

รวมรายไดอ่ืน  
รวมรายได 

คาใชจาย  

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทนุขาย 
คาใชจายในการบริหาร 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 
คาตอบแทนผูบริหาร 
รวมคาใชจาย 

กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวม 

คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบคุคล 

คาใชจายทางการเงิน 
กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
กำไรสุทธิสำหรับป 

 
การแบงปนกำไรสุทธิ 

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 
 
 
กำไรตอหุน 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กำไรสุทธิ 
 
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลีย่ถวงน้ำหนัก (หุน) 

9 

9 

9 

11, 12

9 

9, 23

14, 16, 17, 23

12.1 

31 

25 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

23,512,628,958 

 221,574,213 

 54,166,538 

 3,065,072 

 259,779,774 

 538,585,597 

 24,051,214,555 

 13,661,968,004 

 4,744,952,877 

 2,149,708,242 

 50,397,643 

 20,607,026,766 

 3,444,187,789 

 299,746,829 

 3,743,934,618 

 (584,353,865)

 3,159,580,753 

 (779,387,008)

 2,380,193,745 

 2,295,063,120 

 85,130,625 

 2,380,193,745 

1.88 

 1,218,818,908 

 
21,596,974,653 

 155,156,443 
 33,529,347 

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

 21,974,002,708 

 12,593,078,258 
 4,275,333,927 
 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 

2552255325522553หมายเหตุ

 

7,219,714,616 

 37,349,309 

 162,557,925 

 791,679,745 

 309,196,142 

 1,300,783,121 

 8,520,497,737 

 4,173,207,766 

 1,926,073,961 

 716,589,401 

 50,397,643 

 6,866,268,771 

 1,654,228,966 

 - 

 1,654,228,966 

 (574,526,395)

 1,079,702,571 

 (84,191,711)

 995,510,860 

 995,510,860 

0.82 

 1,218,818,908 

 
6,879,286,497 

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

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

 3,979,017,062 
 1,671,185,126 

 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 



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

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 1,079,702,571 

 716,589,401 

 - 

 22,183,140 

 20,000,000 

 - 

 (38,237,767)

 - 

 - 

 - 

 - 

 11,825,283 

 (1,290,406)

 (314,128)

 38,809,776 

 (162,557,925)

 (791,679,745)

 574,526,395 

 1,469,556,595 

 185,583 

 (5,065,776)

 4,579,392 

 (21,219,221)

 767,124 

 38,169,139 

 85,315,118 

 28,231,547 

 (42,559,628)

 20,337,389 

 1,578,297,262 

 137,342,328 

 (566,751,209)

 (99,471,122)

 1,049,417,259 

 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 

 3,159,580,753 

 2,149,708,242 

 26,981,753 

 82,315,432 

 18,219,433 

 - 

 (38,237,767)

 (299,746,829)

 (26,164,108)

 - 

 - 

 11,825,283 

 (4,327,802)

 (314,128)

 - 

 (54,166,538)

 (3,065,072)

 584,353,865 

 5,606,962,517 

 (169,246,435)

 655,961 

 (35,823,354)

 (65,412,775)

 (18,565,509)

 124,370,250 

 157,984,578 

 38,172,942 

 (32,415,184)

 77,291,808 

 5,683,974,799 

 18,518,138 

 (567,377,073)

 (685,738,314)

 4,449,377,550 

 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 

2552255325522553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
รายการตัดบัญชีสินทรัพย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
กลับรายการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยคางรับ

กิจการท่ีเก่ียวของกัน
รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รับรูกำไรจากการตอรองราคาซ้ือ
กำไรจากการซ้ือคืนหุนกูแปลงสภาพ
ขาดทุนจากการไถถอนหุนกูแปลงสภาพ
คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนกูตัดจำหนาย
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุน
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง
รายไดดอกเบี้ยรับ
รายไดจากเงินปนผลรับ
คาใชจายดอกเบ้ีย

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 
และหนี้สินดำเนินงาน

สินทรัพยดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 
ลูกหนี้การคา
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น

หนี้สินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
เจาหน้ีการคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 
ดอกเบี้ยรับจากการดำเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน



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

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 
เงินปนผลรับ 
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน 
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น 
รับชำระเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
เงินสดรบัจากการจำหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
เงินสดจายซื้อที่ดินและอาคารท่ียังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน 
เงินสดจายเพ่ือสิทธิการเชา 
สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินสดจายชำระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
เงินสดรับจากการออกหุนกู 
เงินสดจายซื้อคืนหุนกู 
เงินสดจายซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ 
เงินสดจายไถถอนหุนกูแปลงสภาพ 
เงินปนผลจาย 
เงินจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย 
เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนสวนนอย 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป
 
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด  
รายการท่ีไมใชเงินสด 

สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน
เจาหนี้คาซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจาหนี้กอสรางและเงินประกันผลงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
ตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สินจากการยกเลิกสัญญาเชาการเงิน
เงินปนผลคางจาย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
 (539,534,063)

 - 
 791,679,745 
 21,769,165 

 (1,013,103,408)
 - 

 1,052,125 
 56,529,105 

 (69,279,800)
 1,543,496,656 

 6,441,818 
 (680,833,585)
 (38,462,087)

 - 
 (96,300)

 79,659,371 

 
- 

 16,715,225 
 - 

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

 - 
 - 
 - 
 - 

 (850,139,674)
 - 
 - 

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

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

  

 - 
 79,384,878 
 58,341,315 

 - 
 989,912,836 

 
(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)

 - 
 - 

 
(537,725,569)

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

 (766,230,407)
 - 

 1,052,125 
 - 
 - 
 - 

 23,867,019 
 (1,153,667,357)

 (38,462,087)
 (7,492,779)

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

 
(5,008,367)

 - 
 - 

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

 - 
 - 
 - 
 - 

 (850,139,674)
 (4,737,050)

 (31,358,807)
 (1,383,983,261)

 603,013,509 
 1,886,441,519 
 2,489,455,028 

  

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

 - 
 989,912,836 

 
(1,099,803,765)

 523,642 
 59,553,352 
 9,625,247 

 (168,559,151)
 (500,000,000)

 - 
 - 
 - 
 - 

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

 - 
 - 

 (59,414,422)
 (3,237,296,307)

 (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)
 (109,305,904)
 (27,189,797)

 (213,801,110)
 640,047,717 

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

 59,907,857 
 (154,713,875)
 (66,615,981)
 (20,092,005)

 - 

2552255325522553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



14 

21 

21

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

 305,000,325 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 305,000,325 

 

 

305,000,325 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 305,000,325 

 (11,257,146)

 - 
 - 
 - 

570,119 
 - 

 570,119 
 - 

 570,119 
 - 
 - 

 (10,687,027)

 
(10,687,027)

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

 (10,644,502)

 1,214,498,745 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,214,498,745 

 

1,214,498,745 

 31,537,190 

 - 

 - 

 31,537,190 

 - 

 31,537,190 

 - 

 - 

 1,246,035,935 

 5,843,474,797 

 - 
 807,460 

 11,687,983 
 - 
 - 

 12,495,443 
 - 

 12,495,443 
 - 
 - 

 5,855,970,240 

5,855,970,240 

 1,132,790,393 
 - 
 - 

 1,132,790,393 
 - 

 1,132,790,393 
 - 
 - 

 6,988,760,633 

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

ผลตางจาก
การปรับโครงสราง

การถือหุน

สวนเกิน (ต่ำกวา) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลง

มูลคาเงินลงทุน

ทุนเรือน
หุนท่ีออกและ

ชำระแลว

สวนเกินมูลคาหุน ผลกำไร (ขาดทุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน
ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน

กำไรสุทธิสำหรับป
รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นท่ีรับรูสำหรับป

เงินปนผลจาย
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน

กำไรสุทธิสำหรับป
รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นท่ีรับรูสำหรับป

เงินปนผลจาย
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553



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

หนวย : บาท

 575,064,950 

 41,921,317 

 - 

 - 

 - 

 - 

 41,921,317 

 59,704,796 

 101,626,113 

 - 

 (80,239,130)

 596,451,933 

 

596,451,933 

 - 

 - 

 - 

 - 

 85,130,625 

 85,130,625 

 - 

 (33,170,824)

 648,411,734 

 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 

 
14,747,122,315 

 1,153,426,873 
 42,525 

 (124,657,590)
 1,028,811,808 
 2,380,193,745 
 3,409,005,553 
 (1,840,052,510)

 (33,170,824)
 16,282,904,534 

 3,710,468,507 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,725,182,915 

 1,725,182,915 

 (728,693,907)

 - 

 4,706,957,515 

 

4,706,957,515 

 - 

 - 

 - 

 - 

 2,295,063,120 

 2,295,063,120 

 (1,840,052,510)

 - 

 5,161,968,125 

 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 

 
14,150,670,382 

 1,153,426,873 
 42,525 

 (124,657,590)
 1,028,811,808 
 2,295,063,120 
 3,323,874,928 
 (1,840,052,510)

 - 

 15,634,492,800 

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

 23,416,340 

 - 

 (807,460)

 (11,687,983)

 - 

 - 

 (12,495,443)

 - 

 (12,495,443)

 - 

 - 

 10,920,897 

 

10,920,897 

 (10,900,710)

 - 

 - 

 (10,900,710)

 - 

 (10,900,710)

 - 

 - 

 20,187 

 131,226,422 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 131,226,422 

 
131,226,422 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 131,226,422 

 1,206,975,665 

 773,951,183 

 - 

 - 

 - 

 - 

 773,951,183 

 - 

 773,951,183 

 - 

 - 

 1,980,926,848 

 

1,980,926,848 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,980,926,848 

 (10,895,437)

 - 
 - 
 - 
 - 

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

 - 
 (33,248,146)

 - 
 - 

 (44,143,583)

 
(44,143,583)

 - 
 - 

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

 - 
 (124,657,590)

 - 
 - 

 (168,801,173)

สวนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน

จัดสรรแลว -
สำรอง

ตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

ผลตาง
จากการแปลงคา

งบการเงิน

รวมสวนของ
ผูถือหุน

บริษัทใหญ

สวนของผูถือหุน
สวนนอย

ของบริษัทยอย

รวม

หุนกู
แปลงสภาพ -
องคประกอบ

ที่เปนทุน

กำไรสะสมที่ยังไมเกิดขึ้นจริง



21 

21 

หมายเหตุ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

 1,214,498,745 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,214,498,745 

 

1,214,498,745 

 31,537,190 

 - 

 31,537,190 

 - 

 31,537,190 

 - 

 1,246,035,935 

 5,780,550,869 

 807,460 
 11,687,983 

 - 
 12,495,443 

 - 
 12,495,443 

 - 
 5,793,046,312 

 
5,793,046,312 

 1,132,790,393 
 - 

 1,132,790,393 
 - 

 1,132,790,393 
 - 

 6,925,836,705 

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชำระแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน

กำไรสุทธิสำหรับป
รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสำหรับป

เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

รายไดและคาใชจายที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทนุ

รวมรายไดและคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน

กำไรสุทธิสำหรับป
รวมรายไดและคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสำหรับป

เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553



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

หนวย : บาท

 8,714,555,522 

 - 
 - 
 570,119 
 570,119 

 922,616,720 
 923,186,839 
 (728,693,907)

 8,909,048,454 

 
8,909,048,454 

 1,153,426,873 
 42,525 

 1,153,469,398 
 995,510,860 

 2,148,980,258 
 (1,840,052,510)
 9,217,976,202 

 837,173,598 

 - 

 - 

 - 

 - 

 922,616,720 

 922,616,720 

 (728,693,907)

 1,031,096,411 

 

1,031,096,411 

 - 

 - 

 - 

 995,510,860 

 995,510,860 

 (1,840,052,510)

 186,554,761 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 728,481,200 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 728,481,200 

 
728,481,200 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 728,481,200 

 23,416,340 

 (807,460)

 (11,687,983)

 - 

 (12,495,443)

 - 

 (12,495,443)

 - 

 10,920,897 

 

10,920,897 

 (10,900,710)

 - 

 (10,900,710)

 - 

 (10,900,710)

 - 

 20,187 

 131,226,422 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 131,226,422 

 
131,226,422 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 131,226,422 

 (791,652)

 - 

 - 

 570,119 

 570,119 

 - 

 570,119 

 - 

 (221,533)

 

(221,533)

 - 

 42,525 

 42,525 

 - 

 42,525 

 - 

 (179,008)

สวนเกิน (ต่ำกวา) ทุน จากการ
เปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

สวนเกินทุน
จากการตีราคาท่ีดิน

จัดสรรแลว - สำรอง
ตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร รวม

หุนกู แปลงสภาพ -
องคประกอบ

ที่เปนทุน

กำไรสะสมผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งภายใตกฎหมายไทย และมีภูมิลำเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูจดทะเบียน เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ

การเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ
การเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทนุเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทำข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”)

และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้
 

25522552

ทุนจดทะเบียน
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ)ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2553 2553
ถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลธแคร ซิสเท็มส จำกัด
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส
(ประเทศไทย) จำกัด
Angkor Pisith Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

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

โรงพยาบาล
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

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

95.76
98.78
99.67
91.42
79.00
97.22

100.00
100.00
99.76
99.67
89.53
74.02
95.00

80.00
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



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

25522552

ทุนจดทะเบียน
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ)ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2553 2553
ถือหุนโดยบริษัทฯ (ตอ)
Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd.
B.D.M.S. International Medical
Services Co., Ltd.
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล
เฮลธแคร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด

ถือหุนโดยบริษัทยอย

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 68)
บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 95)

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100)

บริษัท โซเด็กซโซ เฮ็ลธแคร ซัพพอรท
เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 74)
บริษัท ภูเก็ตเฮลท แอนด ทราเวิล จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100)
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่
(อำนวยเภสัช) จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100)

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

การลงทุน

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ประกันสุขภาพ
บริหารจัดการ
บริการดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
โรงพยาบาล
บริการจัดฝกอบรม

โรงพยาบาล

ใหบริการจัดการ
และบริหารทรัพยสิน
ที่เก่ียวของในธุรกิจ
รักษาพยาบาล 
ภัตตาคารและประกอบ
การอาหารสุขภาพ
และบริการจัดการ
อาคารและสถานที่
ภัตตาคารและ
ประกอบอาหาร
สุขภาพ

การทองเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ

ผูผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
ยารักษาโรคและวัสดุ
ทางการแพทย

26,000 ลานเรียล
9,200 ลานเรียล

35 ลานบาท

260 ลานบาท
1 ลานบาท

105 ลานบาท
736 ลานบาท
200 ลานบาท

     
70 ลานบาท
1 ลานบาท

188 ลานบาท

0.1 ลานบาท

14 ลานบาท

15 ลานบาท

5 ลานบาท

499 ลานบาท

26,000 ลานเรียล
9,200 ลานเรียล

35 ลานบาท

260 ลานบาท
1 ลานบาท

105 ลานบาท
1 ลานบาท

30 ลานบาท

70 ลานบาท
-

188 ลานบาท

0.1 ลานบาท

14 ลานบาท

15 ลานบาท

5 ลานบาท

-

70.00
100.00

100.00

100.00
100.00
99.94

100.00
100.00

100.00
100.00

-

-

-

-

-

-

70.00
100.00

100.00

100.00
100.00
99.94

100.00
100.00

100.00
-

-

-

-

-

-

-



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. ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศกัมพูชา

ข) อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม
อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ

2552 สรุปไดดังนี้

อัตรารอยละของสินทรัพย
ของบริษัทยอยที่รวมอยูใน

งบดุลรวม

อัตรารอยละของรายได
คารักษาพยาบาลของบริษัทยอย
ที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนรวม

บริษัทยอย

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซน็เตอร 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 แลบบอราทอรี่ส (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
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด

  
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

25522553

20.03
3.25
4.60
3.25
0.63
6.92
2.95
1.29
1.07
1.65
2.63
0.58
0.17
1.00
2.09
0.59
0.22
0.05
0.85

-
0.16
3.61
1.22
0.23

-

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

-

25522553

25.04
3.28
7.82
6.24
0.77

10.63
5.08
1.84
1.17
2.75
3.48
0.24
0.21
0.36

-
0.55

-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-



มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)

การนำเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม

ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีไดมา ซ่ึงเปนวันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการ
ควบคุมบริษัทยอย จนถึงวันท่ีบริษัทฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยรายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว
ฉ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ

วันท่ีในงบดุล สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
แปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน  

ช) สวนของผูถือหุนสวนนอยคือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดง
เปนรายการแยกตางหากในงบกำไรขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม

2.3 บริษัทฯ ไดจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม
วิธีราคาทุน

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมตามรายละเอียดขางลางน้ี 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 (เวนแตแมบทการบัญชี
ซึ่งมีผลบังคับใชทันที)

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)



ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556

ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับปที่เริ่มใช
มาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ท่ีฝายบริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปที่นำมาตรฐาน
การบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อกิจการไดรับบริการจาก
พนักงาน และกิจการตองประเมินและบันทึกหน้ีสินโดยใชการคำนวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯ รับรูผลประโยชน
ที่ใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือเกิดรายการ 

สำรองเงินชดเชยสำหรับวันหยุดพักผอนประจำป
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดใหกิจการรับรูสิทธิชดเชยวันลางานชนิดสะสม โดยกิจการตองบันทึกสำรองเงินชดเชยสำหรับ

วันหยุดพักผอนประจำป เม่ือพนักงานไดใหบริการแลวและไดรับสิทธิวันหยุดเพ่ิมในอนาคต ซ่ึงเดิมบริษัทฯ ยังไมไดรับรูสำรองดังกลาว

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กำไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) (ตอ)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ



จากการประเมินของฝายบริหาร การนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในป 2554 จะมีผลทำใหกำไรสะสมรวมและกำไร
สะสมเฉพาะกิจการยกมาตนงวด สำหรับป 2554 ลดลงประมาณ 517.7 ลานบาท และ 158.6 ลานบาท ตามลำดับ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกำหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินระหวาง

เกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนำมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมา

ถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกำหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน ซ่ึงตองเปดเผยมูลคายุติธรรม

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือดวยวิธีมูลคายุติธรรม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในงบกำไรขาดทุน 
จากการประเมินของฝายบริหาร การนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในป 2554 จะมีผลทำใหกำไรสะสมเฉพาะกิจการ

ยกมาตนงวดสำหรับป 2554 เพิ่มข้ึนประมาณ 215.2 ลานบาท แตจะไมมีผลกระทบตอกำไรสะสมรวม

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรูรายได
รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญ ประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล คาหองพัก คายา โดยจะบันทึกเปน
รายไดเม่ือไดใหบริการหรือจำหนายแลว

รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
รายไดจากการขายสินคาและอาหารรับรูเมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสำคัญของความเปนเจาของสินคาไดโอนใหกับ
ผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาและอาหารที่ไดสงมอบ
หลังจากหักสวนลดแลว

รายไดคาบริการ
รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว 

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง

เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปนผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกำหนด

จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

4.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน

โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี



4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ำกวา ซ่ึงมูลคาสุทธิ

ที่จะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดำเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จำเปนในการขาย

4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกเปนกำไรหรือ

ขาดทุนในงบกำไรขาดทุน 
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปน

รายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเม่ือไดจำหนายหลักทรัพยน้ันออกไป 
ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกำหนดชำระในหน่ึงป รวมท้ังที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย

บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ำกวามูลคาตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซ่ึงจำนวนท่ีตัดจำหนาย/รับรูน้ีจะแสดง
เปนรายการปรับกับดอกเบ้ียรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา
(ถามี)  

จ) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 
ฉ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดทายของป

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาท่ีประเมินใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคา

ของสินทรัพย (ถามี) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากน้ันบริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัด

ใหมีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ท้ังน้ีบริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดให
มีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราว เพ่ือมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระ
สำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้ 
• บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคา

ที่ดิน” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับรูราคาที่
ลดลงเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมน้ีจะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจำนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงไดรับรูเปน
คาใชจายในงบกำไรขาดทุนปกอนแลว

• บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน อยางไรก็ตาม
หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยูในสวนของผูถือหุน
สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนำไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ไมเกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนท่ีเกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน



อาคาร ส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุง
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยและเครื่องจักร
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ

5 - 40 ป
3 - 10 ป
3 - 10 ป
5 - 8 ป

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
อายุการใหประโยชน

5 - 10 ป

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังน้ี 

คาเส่ือมราคาของสวนท่ีคำนวณจากราคาทุนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับท่ีดิน และสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯ บันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยน้ัน ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ

สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอ่ืน บริษัทฯ จะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยน้ันตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการ
เริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น

บริษัทฯ ตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจาย
ในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังนี้
 

4.8 การรวมธุรกิจ/คาความนิยม
บริษัทฯ บันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ตนทุนการซ้ือธุรกิจวัดมูลคาดวยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอน

ใหซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของสวนของผูที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง
ผูซ้ือจะวัดมูลคาสวนของผูท่ีไมมีอำนาจควบคุม (ถามี) ในผูถูกซ้ือดวยมูลคาของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือตามสัดสวนของหุน
ที่ถือโดยผูที่ไมมีอำนาจควบคุมน้ัน ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซื้อโดยตรงถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนการซื้อธุรกิจ

ณ วันท่ีซ้ือ บริษัทฯ จะจัดประเภทหรือกำหนดประเภทสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาใหเหมาะสมตามประเภท โดย
พิจารณาจากเง่ือนไขในสัญญา เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การดำเนินงาน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ

ณ วันท่ีไดมา บริษัทฯ บันทึกคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูงกวาสวนไดเสียของบริษัทฯ ในมูลคา
ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีระบุไดของกิจการท่ีไดมา หากสวนไดเสียของบริษัทฯ ในมูลคายุติธรรม
สุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของกิจการที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรูสวนเกินนี้
ในงบกำไรขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสมและจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเม่ือใด
ก็ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น



เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯ จะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ
จะทำการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ำกวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาในงบกำไรขาดทุน และบริษัทฯ ไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไมวา

จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่ง

ทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษทัฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จำนวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสิน
ระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา
 

4.11 สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาเชาสินทรัพยซ่ึงความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยท่ีเชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภทเปนสัญญาเชาดำเนินงาน คาเชา

ที่จายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

4.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืน

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทำการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปน
รายป บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยน้ัน ท้ังน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชสินทรัพย
แลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ และบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคำนวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียง
ในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา และความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกำลังพิจารณาอยู ในการประเมิน
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทยอยใชแบบจำลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่ง
สะทอนถึงจำนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจำหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจำหนาย โดยการจำหนายน้ันผูซื้อกับ
ผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกำไรขาดทุน ยกเวนในกรณีท่ี ที่ดิน ซ่ึงใชวิธีการตีราคาใหม
และไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวา
สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว 



4.13 สิทธิการเชา
บริษัทฯ ตัดจำหนายสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

 
4.14 รายไดรอตัดบัญชี
รายไดรอตัดบัญชี ไดแก เงินรับลวงหนาคารักษาพยาบาลจากสมาชิกบัตรโครงการชีวีมีสุข (Life Privilege membership program)

กำหนดตัดบัญชีเปนรายไดภายในระยะเวลา 10 ป

4.15 เงินตราตางประเทศ
รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินที่เปน

ตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล 
กำไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.16 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืม

ระยะส้ันและเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน และเงินลงทุน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดง
อยูในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาว เจาหนี้สัญญาเชาระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกู

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินนอกงบดุลเพ่ือการเก็งกำไรหรือเพ่ือการคา

4.17 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจำนวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.18 ผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายใน

ปที่เกิดรายการ

4.19 ประมาณการหน้ีสิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว

และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 
และบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเช่ือถือ 
 

4.20 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
บริษัทฯ รับรูจำนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนรายได/คาใชจายใน

งบกำไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 



5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมี

ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูล
ท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณ
การท่ีสำคัญมีดังนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ

เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน
เปนตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาซาก

เม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทำการทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาซากใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเชนน้ัน
เกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม มูลคายุติธรรมจากการตีราคาใหมไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใช
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับที่ดิน ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตองมีการใชขอสมมติและประมาณการ 

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจำลองการประเมิน
มูลคา ซึ่งตัวแปรท่ีใชในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือฝายบริหารใชดุลยพินิจ

ในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการ
ดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจำเปนตองใชดุลยพินิจของ
ฝายบริหาร

คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง

ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตของสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด
รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ

สัญญาเชา 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชา
ดังกลาวแลวหรือไม



คดีฟองรอง
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไมไดบันทึกประมาณการหน้ีสิน
ดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้ 

7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยไดนำเงินฝากประจำธนาคารท่ีมีกำหนดระยะเวลาเกินกวา 3 เดือน และเงินฝากออมทรัพย

จำนวนรวม 48.2 ลานบาท (2552: 12.5 ลานบาท) ไปวางเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27 จำนวนรวม 3.5 ลานบาท (2552: 3.5 ลานบาท) ไปวางเปนหลักประกันกับหนวยงานราชการ
แหงหนึ่ง และจำนวนรวม 10 ลานบาท (2552: ไมมี) ไปฝากไวในบัญชีดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Account)

8. ลูกหน้ีการคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชำระไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: บาท)

2553

1,082,258,711
1,739,542,882
2,821,801,593

(1,739,542,882)

-
1,082,258,711

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

(1,200,008,819)

-
1,132,426,487

25522553

2,492,491,128
1,798,177,233
4,290,668,361

(1,739,553,849)

(61,659,484)
2,489,455,028

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

(1,201,828,280)

(15,972,003)
1,886,441,519

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจำและต๋ัวสัญญาใชเงิน

หัก:  เงินฝากประจำและต๋ัวสัญญาใชเงินซ่ึงถึงกำหนด
จายคืนเกินกวา 3 เดือน (เงินลงทุนช่ัวคราว) 
เงินฝากที่นำไปค้ำประกัน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

9,283
-
-

9,283

4,554
2,344

36
6,934

25522553

2,233
-
-

2,233

1,023
35
-

1,058

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ไมเกิน 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน



9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทาง

การคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายการธุรกิจที่สำคัญสามารถสรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25522553

36.9
210.6
111.0
728.3

27.8
190.2
168.2
574.2

25522553

-
-
-
-

-
-
-
-

บริษัทยอย

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 11)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: ลานบาท)

2553

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

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

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

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

25522553

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

2,084,193
(193,569)
1,890,624
1,892,857

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

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

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

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

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

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
รายไดและคาใชจายที่ปรึกษาและบริหารงาน
คาเชารับและคาเชาจาย
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม
ซื้อและจำหนายทรัพยสิน
ซื้อเงินลงทุน

ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
อัตราตามท่ีระบุในสัญญา
อัตราตามท่ีระบุในสัญญา
อัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย
ราคาตามสภาพของสินทรัพย
ราคาเดียวกับราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก

รายการ นโยบายการกำหนดราคาและการกูยืม



(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25522553

23.7
328.5
167.2
60.4
8.1
2.1

-

59.4
281.2
152.8
74.0
5.1

24.4
19.2

25522553

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

บริษัทยอย (ตอ)
รายไดอื่น
ตนทุนบริการ
คาใชจายท่ีปรึกษาและบริหารงาน
คาใชจายอื่น
ดอกเบี้ยจาย
จำหนายอุปกรณการแพทย
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย

ที่ถือโดยบริษัทยอยแหงหน่ึง

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25522553

0.4
60.3

-
68.5

-
7.3

10.9
2.5
-

10.4
2.5

170.9

0.6
59.0

-
71.6

-
3.2

7.3
-
-

15.9
1.8

70.0

25522553

2.4
-

16.5
108.7

-
7.3

11.0
2.5
6.9

13.5
7.7

170.9

1.3
-

23.7
100.2

0.6
3.2

10.0
-
6.0

17.8
6.2

70.0

บริษัทรวม

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 12)
รายไดอื่น
ตนทุนบริการ
คาใชจายอื่น
เงินปนผลจาย

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
ตนทุนบริการ
คาใชจายอื่น
เงินปนผลจาย



ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

7,804
-

1,479
9,283

103,132
103,132

6,892
-
42

6,934

209,492
209,492

25522553

-
117

2,116
2,233

-
-

-
958
100

1,058

-
-

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

25,118
25,118

12,420
-
-

12,420
37,538

1,321,014
1,321,014

-
-
-

23,672
23,672

16,709
2,700
-

19,409
43,081

2,786,758
2,786,758

-
-
-

25522553

-
-

-
13,394
5,533

18,927
18,927

-
-

262,103
91,632

353,735

-
-

-
5,776

16,507
22,283
22,283

-
-

286,368
98,188

384,556

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ

บริษัทยอย
รวม

อื่นๆ

บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวม

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

สิทธิการเชา - กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)
บริษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน

รวมสิทธิการเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

122
2,700
2,822

639,601
639,601

122
2,700
2,822

622,886
622,886

25522553

-
2,700
2,700

-
-

-
2,700
2,700

-
-

เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวของ

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)
บริษัทยอย
บริษัทรวม

รวมเงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

45,691
65,020

285
110,996

24,690
113
65

24,868

2,045
113

2,158

41,359
46,436
1,000

88,795

18,388
-
-

18,388

2,045
113

2,158

25522553

-
76,723

290
77,013

-
1,967
3,131
5,098

-
113
113

-
56,888
1,008

57,896

-
411

14,038
14,449

-
113
113

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินมัดจำรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

(รวมอยูในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน)
บริษัทยอย
บริษัทรวม

รวมเงินมัดจำรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน



รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางปสามารถสรุปไดดังนี้

เงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัทฯ ไดทำสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ป กับบริษัทยอยหลายแหง โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับเงิน

ใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (FDR) บวกอัตราคงที่ตอป และ LIBOR บวกอัตราคงที่ตอป ซึ่งมี
กำหนดชำระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินตนตามท่ีระบุไวในสัญญา ในป 2552 อัตราดอกเบ้ียไดมีการเปล่ียนแปลง
จากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ (FDR) บวกอัตราคงท่ีตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงที่ตามท่ีระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจำนวนเงินคงเหลือรวม 1,424.15 ลานบาท (2552:
2,996.25 ลานบาท)

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล
บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดใหบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซึ่งไดกำหนดคาจางบริหารงานเปนอัตรารอยละของรายได
คารักษาพยาบาลสุทธิ
บริษัทยอย

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 10 ป และสามารถตอ
สัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดำเนินงานตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาและชำระคาจางบริหาร
เปนรายเดือน เร่ิมชำระงวดแรกต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545

สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทฯ เปนระยะเวลา 3 ป เพ่ือประกอบกิจการโรงพยาบาล
โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลา
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2553

(หนวย: พันบาท)

ลดลง

(318,324)
(318,324)

(1,584,855)
(1,584,855)

(622,886)
(622,886)

103,132
103,132

1,321,014
1,321,014

639,601
639,601

เพิ่มขึ้น31 ธันวาคม 2552

209,492
209,492

2,786,758
2,786,758

622,886
622,886

211,964
211,964

119,111
119,111

639,601
639,601

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน



บริษัทยอย
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป เพ่ือปลูกสราง

อาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาโดยมี
ระยะเวลาส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใชดำเนินงานของ
โรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงน้ันตองชำระคาเชาเปนรายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 ตอมาบริษัทยอย
ไดตอสัญญาโดยมีระยะเวลาส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2554

สัญญาบริการและบริหารงาน
บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญาใหบริการและบริหารงานกับบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวของกัน

ตองชำระคาบริการและบริหารงานเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา
บริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกันไดทำสัญญาวาจางบริหารงานสารสนเทศกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯ และกิจการที่

เกี่ยวของกันตองชำระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา
บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งไดทำสัญญาใหบริการกับบริษัทฯ และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯ และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ตองชำระคาบริการเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ
บริษัทรวม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหน่ึงไดทำสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ เปนระยะเวลา 3 ป นับ
ตั้งแตวันเร่ิมใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยสัญญาดังกลาวไดกำหนดอัตราคาบริการขั้นต่ำ ซึ่งบริษัทรวมจะไดรับ
จากบริษัทฯ เปนรายเดือน บริษัทฯ ไดตอสัญญาออกไปอีก 1 ป โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน
บริษัทฯ ไดค้ำประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน

เงิน 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง

10. สินคาคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: บาท)

2553

57,832,701
-
-

57,832,701

62,412,093
-
-

62,412,093

25522553

338,606,082
27,775,576
31,923,103

398,304,761

220,086,093
33,856,548
1,296,787

255,239,428

ยา และเวชภัณฑ
น้ำยาตรวจวิเคราะห
พัสดุและอื่น ๆ
รวม



11. เงินลงทุนในบรษิัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลรับ
ระหวางป

(หนวย: พันบาท)

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

อัตรา
รอยละของ
การถือหุนประเภทธุรกิจชื่อบริษัท ทุนชำระแลว

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 เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 
(ประเทศไทย) จำกัด
Angkor Pisith Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd
B.D.M.S. International Medical
Services Co., Ltd.
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล
เฮลธแคร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

หัก:  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

 

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
-

7,787,327

94,317
-

79,704
77,949

-
217,614
40,000
22,500

-
17,932

-
18,487
5,700

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-

574,203

191,527
59,249

-
66,980

-
217,760
40,000
60,000

-
53,824

-
33,311
5,700

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-

728,351

95.76
98.78
99.67
91.42
79.00
97.22

100.00
100.00
99.76
99.67
89.53
74.02
95.00

80.00
100.00
70.00

100.00

100.00

100.00
100.00
99.94

100.00
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

260 ลานบาท
     1 ลานบาท
105 ลานบาท
736 ลานบาท
200 ลานบาท

     
70 ลานบาท
1 ลานบาท

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

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

การลงทุน

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

ประกันสุขภาพ
บริหารจัดการ
บริการดาน

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
โรงพยาบาล

บริการจัดฝกอบรม

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
-

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

708,196
415,020
150,000
245,889
450,534
915,246
56,768
9,502

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

35,000

260,000
999

47,027
736,000
200,000

70,000
1,000

8,698,064
(20,000)

8,678,064

2553 255225532553 25522552



กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด 

ในป 2553 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมใน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 30,000 หุน
รวมเปนเงิน 0.2 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 98.78

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต จำกัด 
ในป 2553 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 40,000 หุน

รวมเปนเงิน 0.6 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 99.67

บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพ พัทยา จำกัด 
ในป 2553 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 2,000 หุน

รวมเปนเงิน 0.1 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 97.22 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด 
ในป 2553 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมใน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด จากผูถือหุนเดิมจำนวนรวม 0.1 ลานหุน

รวมเปนเงิน 3.8 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 89.53

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัด
ในป 2553 บริษัทฯ ไดต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนใน บริษัท เอเชีย อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร จำกัดเน่ืองจากมูลคาสุทธิ

ตามบัญชีของบริษัทดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญและยังไมไดมีการเปดดำเนินงาน 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด
ในป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหบริษัทฯ ปรับโครงสรางกลุมบริษัทโดยการรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire

Business Transfer - EBT) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัดซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ รับโอน
ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิหนาที่และภาระผูกพันท้ังหมดท่ีมีอยูในปจจุบันหรือที่มีขึ้นกอนวันโอนกิจการท้ังหมดจาก บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพหัวหิน จำกัด ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมดโดยใชราคาตามบัญชีของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด เปน
ราคาโอน  บริษัทฯ ไดทำการโอนกิจการเรียบรอยแลวในไตรมาสที่ 4 ของป 2553 และบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด
อยูระหวางดำเนินการชำระบัญชี

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้ง บริษัท บดีีเอ็มเอส เทรนน่ิง จำกัด โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหบริการฝกอบรมแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนจำนวนเงิน 1 ลานบาท
และมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหบริษัทฯ เพ่ิมทุนใน บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

จากเดิม 30 ลานบาท เปน 200 ลานบาท และเขาซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งจำนวน เพ่ือคงสัดสวนการถือหุนเดิม บริษัทฯ ไดซื้อหุนเพิ่มทุน
ดังกลาวเรียบรอยแลวในไตรมาสท่ี 4 ของป 2553



บริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติให บริษัทฯ เพ่ิมทุนในบริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร

จำกัด จากเดิม 1 ลานบาท เปน 736 ลานบาท และเขาซ้ือหุนเพ่ิมทุนท้ังจำนวน เพ่ือคงสัดสวนการถือหุนเดิม บริษัทฯ ไดซ้ือหุนเพ่ิมทุน
ดังกลาวเรียบรอยแลวในไตรมาสท่ี 4 ของป 2553

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให บริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด ซ่ึงเปน

บริษัทยอยของบริษัทฯ ลงทุนซ้ือหุนสามัญ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด จำนวน 115,000 หุน คิดเปนรอยละ 100
ของทุนที่ออกและเรียกชำระ โดยบริษัทดังกลาว เปนผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเก่ียวกับยารักษาโรคและวัสดุทางการแพทย เชน 
น้ำเกลือ และน้ำยาลางเลนส ซึ่งบริษัทยอยไดดำเนินการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวแลวในไตรมาสท่ี 4 ป 2553 และตอมาบริษัท
เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด ไดเพิ่มทุนเปน 49.9 ลานหุน และเปลี่ยนมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดิม หุนละ1,000 บาท
เปน หุนละ 10 บาท โดยบริษัทยอยไดซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทดังกลาวทั้งจำนวน รวมเปนมูลคาการลงทุนในบริษัทดังกลาวทั้งสิ้น
735 ลานบาท

รายละเอียดการซื้อบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซื้อและหน้ีสินท่ีรับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซื้อมีดังนี้ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
เจาหน้ีการคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยสุทธิ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สินทรัพยสุทธิจากการซ้ือบริษัทยอย
หัก : กำไรจากการตอรองราคาซ้ือ
จำนวนเงินที่จายซื้อกิจการ
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย
เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทยอย

71,004,259
254,461,260
107,241,978

6,986,794
35,950,000

487,117,917
326,343

(13,349,330)
(149,591,330)
(10,118,503)
(14,548,635)
(20,390,962)
755,089,791

5,942,626
761,032,417
(26,164,108)
734,868,309
(71,004,259)
663,864,050

(หนวย: บาท)



12. เงินลงทุนในบรษิัทรวม
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวมมีดังนี้

งบการเงิน
เฉพาะกิจการงบการเงินรวม

วิธีราคาทุน

(หนวย: พันบาท)

วิธีสวนไดเสีย

อัตรา
รอยละของ
การถือหุนประเภทธุรกิจชื่อบริษัท ทุนชำระแลว

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
บริษัท คูล แอนด จอย จำกัด

S.R. Property Investment Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd. 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย

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

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

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

101,072
1,666,021

49.00
30.00

49.00
49.00
49.00
49.00
38.24
20.01

26.00

30.00

21.4 ลานบาท
5 ลานบาท

20 ลานเรียล
20 ลานเรียล
20 ลานเรียล

100 ลานบาท
120 ลานบาท
150 ลานบาท

5 ลานบาท

0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม

ผลิตและจำหนายยา
ผูผลิตรายการ

โทรทัศนและวิทยุ
อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย

บริการ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

บริหารการจัดการ

บริหารการจัดการ

49.00
30.00

49.00
49.00
49.00
49.00
38.24

-

26.00

30.00

126,578
1,069

1,419
1,156
2,135

40,962
1,989,406

102,360
2,265,085

5,910

393

6,303
2,271,388

2553 255225532553 25522552



โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2553 บริษัทฯ ไดลงทุนซ้ือหุนสามัญใน บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) จากผูถือหุนเดิมเปนจำนวน

รวมประมาณ 3.0 ลานหุน ซ่ึงรวมเปนเงินประมาณ 101.53  ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้น
จากเดิมรอยละ 0.13 เปนรอยละ 20.16 

ในไตรมาสท่ี 3 ป 2553 บริษัทฯ ไดขายหุนสามัญใน บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) จำนวนรวม 22,000 หุน ซ่ึงรวม
เปนเงินประมาณ 0.7 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวลดลงจากเดิมรอยละ 20.16 เปนรอยละ 20.01 

รายละเอียดของสวนแบงกำไรและเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในระหวางปมีดังนี้ 

มูลคายตุิธรรมของบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลที่บริษัทรับระหวางป

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

5,250
-
-
-
-
-

55,061
-

-
-

60,311

3,938
-
-
-
-
-

55,061
-

-
-

58,999

25522553

20,932
-
328
298
686

1,060
273,721

1,289

1,433
-

299,747

 17,973
(1)

362
330
757

6,113
173,055

-

3,103
-

201,692

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

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

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย

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

สวนแบงกำไร/(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริษัทรวมชื่อบริษัท

มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

2,844,823
112,576

2,957,399

2,441,042
-

2,441,042

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

ชื่อบริษัท



ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมมีดังนี้

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหง ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสำหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวนประมาณ 275 ลานบาท (2552: 173 ลานบาท) หรือรอยละ 92 (2552: รอยละ 86) ของสวนแบง
กำไรจากบริษัทรวมทั้งหมด คำนวณข้ึนจากงบการเงินซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลาน้ัน 

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคมณ วันท่ี 31 ธันวาคม

กำไร(ขาดทุน)
สุทธิ

(หนวย: ลานบาท)

รายไดรวมหน้ีสินรวมทุนเรียกชำระ
ชื่อบริษัท

สินทรัพยรวม

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

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

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย

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

317.8

-

0.7

0.7

1.5

67.7

2,460.4

-

238.7

-

36.7

-

0.7

0.7

1.5

13.2

452.5

-

11.9

-

40.7

-

0.7

0.6

1.4

2.3

715.8

(4.8)

5.5

-

81.9

-

63.5

58.1

134.5

186.3

2,072.1

47.0

77.3

-

59.2

-

71.0

65.0

150.4

193.4

1,863.2

-

60.0

-

324.8

-

0.7

0.6

1.4

64.1

2,759.4

330.9

304.5

-

2553 255225532553 2552255225532553 25522552

304.9

3.6

73.5

66.9

153.7

274.9

4,209.8

-

80.8

-

330.4

2.9

66.4

60.5

138.8

270.1

5,093.3

294.9

100.1

-

21 ลานบาท

5 ลานบาท

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

100 ลานบาท

120 ลานบาท

150 ลานบาท

5 ลานบาท

0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม

21 ลานบาท

5 ลานบาท

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

20 ลานเรียล

100 ลานบาท

120 ลานบาท

150 ลานบาท

5 ลานบาท

0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ

อาหรับดีแรหม

 



13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุน (ราคาทุน)

อัตรา
รอยละของ
การถือหุน

ทุนชำระ
แลว

(ลานบาท)ประเภทธุรกิจ

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

1,770
-
350

2,120
(179)
1,941

36,000
4,520

40,520

31,650
25
3

226

531
1,072,480

5,000
1,109,915

(12,587)
1,097,328

1,770
208
350

2,328
(222)
2,106

36,000
4,520

40,520

31,650
25
3

226

531
1,071,715

5,000
1,109,150

(12,587)
1,096,563

ธนาคาร
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

สายการบิน
วินิจฉัยโรคดวย
เคร่ืองเอ็กซเรย

โรงพยาบาล

ใหเชา
เคร่ืองมือแพทย

ขายสง-ปลีกสินคา
อุปโภคบริโภค
ธุรกิจนำเที่ยว
ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล
การลงทุน

415,367
150
125

1,200
100

300
-
130

142

100
2,341

44

  -
0.13
0.20

1.20
4.09

10.00
-
-

0.36

1.06
19.47

9.09

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด

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

หัก: สวนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
บริษัท เอ็กซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จำกัด

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จำกัด
บริษัท เครอืพญาไทเอ็กซเรย จำกัด

บริษัท วินสโตร จำกัด

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จำกัด
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซูพีเรียไบโอเทค โฮลดิ้ง จำกัด

หัก: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ

ชื่อบริษัท



ในป 2553 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมใน บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนรวม 0.85 ลานหุน รวมเปนเงิน
0.77 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 19.47

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

เงินลงทุน (ราคาทุน)

อัตรา
รอยละของ
การถือหุน

ทุนชำระ
แลว

(ลานบาท)ประเภทธุรกิจ

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

500,000
500,000

1,639,789

290

290
1,640,079

500,000
500,000

1,639,189

290

290
1,639,479

จำหนาย
ยาสมุนไพร

80 0.60

เงินลงทุนในตราสารหน้ี

ตั๋วแลกเงิน
เงินลงทุนในตราสารหน้ี

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ถือหุนโดยบริษัทยอย

บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จำกัด

เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิในงบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

เคร่ืองตกแตงและ
อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ รวม

อาคารระหวาง
กอสรางและเคร่ืองมือ

และอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

สินทรัพยซึ่งแสดง
ตามราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน

งบการเงินรวม

เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและ

อุปกรณการแพทย
อาคารและ

สวนปรับปรุงอาคาร
ที่ดินและ

สวนปรับปรุงท่ีดิน

(หนวย: บาท)

645,953,408
1,741,989

383,441,553
(158,396,296)

(1,879,342)
(47,922,334)
822,938,978

-

32,929,629,269
770,769,310

1,429,311,805
(18,512,220)

(331,818,258)
(101,725,672)

34,677,654,234

13,796,646,792

7,150,030,444
64,457,161

634,090,193
(54,624,370)

(144,470,255)
(15,700,192)

7,633,782,981

4,204,699,764

15,924,442,145
95,182,076

110,724,723
43,639,283
(7,079,001)

(36,712,926)
16,130,196,300

6,238,159,144

4,913,456,125
410,292,000
22,216,222

-
-
-

5,345,964,347

17,015,236

3,908,024,321
139,814,286
242,675,434
144,547,054

(151,836,341)
(891,714)

4,282,333,040

3,021,038,772

387,722,826
59,281,798
36,163,680
6,322,109

(26,553,319)
(498,506)

462,438,588

315,733,876

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม

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

31 ธันวาคม 2552



เคร่ืองตกแตงและ
อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ รวม

อาคารระหวาง
กอสรางและเคร่ืองมือ

และอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

สินทรัพยซึ่งแสดง
ตามราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน

งบการเงินรวม

เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและ
อุปกรณการแพทย

อาคารและ
สวนปรับปรุงอาคาร

ที่ดินและ
สวนปรับปรุงท่ีดิน

(หนวย: บาท)

-
-
-
-

-

-
-
-

645,953,408
822,938,978

245,061,927
2,084,360,806

331,536
(296,818,369)
(13,728,827)

15,815,853,865

2,954,554
750,021

3,704,575

19,130,027,923
18,858,095,794

2,224,746,636
2,084,360,806

51,438,267
766,679,498
(43,606,273)

(130,229,558)
(5,479,663)

4,843,502,035

-
-
-

2,945,330,680
2,790,280,946

35,979,557
896,229,754
(1,320,829)
(2,580,512)
(4,481,721)

7,161,985,393

-
750,021
750,021

9,686,283,001
8,967,460,886

-
466,353
-
-
-

17,481,589

2,954,554
-

2,954,554

4,893,486,335
5,325,528,204

121,697,417
380,779,502
45,258,638

(139,689,796)
(3,489,501)

3,425,595,032

-
-
-

886,985,549
856,738,008

35,946,686
40,205,699

-
(24,318,503)

(277,942)
367,289,816

-
-
-

71,988,950
95,148,772

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

31 ธันวาคม 2552
เพิ่มระหวางป
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูใน
งบกำไรขาดทุนสำหรับป

2552
2553

เคร่ืองตกแตงและ
อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ รวม

อาคารระหวาง
กอสรางและเคร่ืองมือ

และอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

สินทรัพยซึ่งแสดง
ตามราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและ
อุปกรณการแพทย

อาคารและ
สวนปรับปรุงอาคาร

ที่ดินและ
สวนปรับปรุงท่ีดิน

(หนวย: บาท)

40,976,902
249,849,795
(41,316,396)

-
249,510,301

-
-

8,842,723,083
818,559,778
(6,687,500)

(35,865,615)
9,618,729,746

3,795,793,310
700,964,471

2,330,483,197
272,086,272
21,955,464

(18,429,442)
2,606,095,491

1,329,356,156
298,958,578

4,288,019,824
66,856,504
(2,133,863)

(60,000)
4,352,682,465

1,337,949,461
291,410,815

836,787,500
181,543,801

-
-

1,018,331,301

-
-

1,206,039,682
31,684,547
14,543,055
(3,546,554)

1,248,720,730

999,855,879
 102,324,092

140,415,978
16,538,859

264,240
(13,829,619)
143,389,458

128,631,814
8,270,986

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม

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

31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสำหรับป



ในป 2552 บริษัทฯ ไดบันทึกผลการประเมินราคาของบริษัทยอยสามแหงจากการประเมินราคาที่ดินของผูประเมินราคาอิสระ
ซึ่งใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของท่ีดินที่ประเมินใหมมีราคารวม 2,737.82 ลานบาท ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากราคาตามบัญชีจำนวน 815.87 ลานบาท โดยบริษัทฯ บันทึกสวนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีไวในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน”
และ “สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย” ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม จำนวน 773.95 ลานบาท และ 41.92 ลานบาท
ตามลำดับ

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได 
หากบริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงมูลคาของที่ดินดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 และ 

2552 ตามวิธีราคาทุนจะเปนดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเครื่องมือแพทย อุปกรณ และยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใต
สัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจำนวนเงิน 278.94 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 1.17 ลานบาท (2552: 304.92
ลานบาท และเฉพาะกิจการ 4.33 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนปรับปรงุอาคาร เครื่องมือแพทย อุปกรณและยานพาหนะจำนวนหน่ึง
ซึ่งตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 6,071.24 ลานบาท และเฉพาะ
กิจการ 2,046.45 ลานบาท (2552: 4,432.40 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 1,115.65 ลานบาท)

เคร่ืองตกแตงและ
อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ รวม

อาคารระหวาง
กอสรางและเคร่ืองมือ

และอุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

สินทรัพยซึ่งแสดง
ตามราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและ

อุปกรณการแพทย
อาคารและ

สวนปรับปรุงอาคาร
ที่ดินและ

สวนปรับปรุงท่ีดิน

(หนวย: บาท)

-
-

  -

40,976,902
249,510,301

-
(30,144,981)

4,466,612,800

5,046,929,773
5,152,116,946

728,562,065
700,964,471

(1,060,748)
(14,317,091)

1,612,936,895

1,001,127,041
993,158,596

(1,320,829)
(59,998)

1,627,979,449

2,950,070,363
2,724,703,016

-
-
-

836,787,500
1,018,331,301

2,381,577
(3,469,204)

1,101,092,344

206,183,803
147,628,386

-
(12,298,688)
124,604,112

11,784,164
18,785,346

โอนเขา/(โอนออก)
จำหนายและตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูใน
งบกำไรขาดทุนสำหรับป

2552
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

2,552,079,199
2,119,570,976

433,598,086
252,054,285

มูลคาสุทธิตามบัญชี (ตามวิธีราคาทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552



15. ที่ดินและอาคารที่ยังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน
ที่ดินและอาคารท่ียังไมไดใชเพื่อการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีบันทึกไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนท่ีดินท่ียังไมไดใชเพ่ือการดำเนินงานมีจำนวนประมาณ 29 ลานบาท
(2552: 29 ลานบาท)

16. สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงเปนซอฟทแวรคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดังนี้

17. สิทธิการเชา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: บาท)

2553

367,847,902
143,747,985

(719,600)
510,876,287

329,385,815
143,747,985

(719,600)
472,414,200

25522553

368,174,245
143,747,985

(719,600)
511,202,630

329,385,815
143,747,985

(719,600)
472,414,200

ที่ดินและอาคารตามราคาทุนเดิม
สวนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม
คาเผ่ือการดอยคา
รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: บาท)

2553

148,343,547
(73,247,145)
75,096,402

11,409,943

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

10,446,887

25522553

471,726,208
(270,306,114)
201,420,094

47,990,510

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

34,302,970

ราคาทุน
หัก:  คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

คาตัดจำหนายสำหรับป

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: บาท)

2553

80,049,598
(21,046,273)
59,003,325

4,214,987

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

4,214,986

25522553

648,371,095
(139,307,441)
509,063,654

17,356,926

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

17,616,959

ราคาทุน
หัก:  คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

คาตัดจำหนายสำหรับป



18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเปนจำนวนเงินรวมท้ังส้ิน 390 ลานบาท และ

1 ลานเหรียญสหรัฐ (2552: 510 ลานบาท และ 1 ลานเหรียญสหรัฐ) และเฉพาะของบริษัทฯ 150 ลานบาท (2552: 290 ลานบาท)
โดยจายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ำของธนาคารสำหรับวงเงินกูที่เปนสกุลเงินบาท และ LIBOR บวกอัตราคงท่ี
สำหรับวงเงินกูที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

19. เงินกูยืมระยะยาว

บริษัทฯ
ก) ในป 2551 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหงหน่ึงในวงเงิน 3,438 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลา 10 ป เงินกูยืม

ดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ (FDR) บวกอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ีย
และเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัทฯ และบริษัทยอยไมสามารถนำ
ทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยไปค้ำประกันใดๆ และระบุขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการที่บริษัทฯและบริษัทยอย
ตองปฏิบัติตาม และบริษัทฯ ไดทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสำหรับเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งตาม
ที่กลาวในหมายเหตุ 32.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจำนวน 2,463.9 ลานบาท
(2552: 2,807.7 ลานบาท)

ข) ในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 1,500 ลานบาท เงินกูยืม
ดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ (FDR) บวกอัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ีย
และเงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา และมีกำหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภายใน 1 ป นับจากวันทำสัญญา ตอมา
ในป 2553 บริษัทฯ ไมไดตอสัญญาดังกลาว และไมไดเบิกเงินกูยืมจากวงเงินดังกลาว 

ค) ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงในวงเงิน 3,000 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาว
คิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (FDR) บวก อัตราคงท่ีตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและ
เงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและมีกำหนดระยะเวลาเบิกเงินกูภายใน 1 ปนบัจากวันทำสัญญา ตอมาใน
ป 2553 บริษัทฯ ไดตอสัญญาดังกลาวเปนเวลา 1 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ยังไมไดเบิกเงินกูยืมจากวงเงินดังกลาว

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

25522553

2,463,900,000
(343,800,000)
2,120,100,000

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

25522553

2,595,912,321
(355,264,851)
2,240,647,470

2,970,226,079
(361,887,773)
2,608,338,306

เงินกูยืมระยะยาว
หัก:  สวนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป

(หนวย: บาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: พันบาท)

2553

753
(40)
713

(631)
82

2,773
(161)
2,612

(1,247)
1,365

25522553

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

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

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก:  ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก:  สวนของหนี้สินตามสญัญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน- สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

งบการเงินรวม

รวม1 - 5 ป

(หนวย: ลานบาท)

ไมเกิน 1 ป
84.5
(7.9)
76.6

80.6
(6.1)
74.5

165.1
(14.0)
151.1

ผลรวมของจำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน

บริษัทยอย
ก) ในป 2549 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดทำสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง

โดยมีวงเงินกูยืมจำนวน 41.64 ลานบาท เงินกูยืมนี้มีกำหนดระยะเวลาคืนเงินตนและมีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูยืมตามที่ระบุไวในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยดังกลาวไมมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาวแลว
(2552: 10.96 ลานบาท)

ข) ในป 2550 และ 2551 Angkor Pisith Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน
แหงหน่ึงในตางประเทศในวงเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐ เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ LIBOR บวกอัตราคงท่ีตอป
โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียและเงินตนเปนรายเดือนตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืมนี้ค้ำประกันโดยบริษัทฯ ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาว จำนวน 3.86 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 116.44
ลานบาท (2552: 3.98 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรอืเทียบเทา 132.67 ลานบาท)

ค) ในป 2551 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทำสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
ในวงเงิน 20 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตอป  โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือน
ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมดังกลาวจำนวน 15.57 ลานบาท
(2552: 18.89 ลานบาท)
สัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดระบุขอปฏิบัติบางประการท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม 

20. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาการเงินดังนี้



บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาหลายสัญญา เพื่อจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย
อุปกรณ และยานพาหนะสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด และเม่ือครบกำหนด
สัญญา บริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซื้อสินทรัพยดังกลาวไดในราคาท่ีกำหนดในสัญญา 

21. เงินปนผลจาย
เมื ่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลสำหรับหุนสามัญจำนวน

1,214,498,745 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 728.7 ลานบาท บริษัทฯ ไดจาย
เงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2552 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลสำหรับหุนสามัญจำนวน
1,214,498,745 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.70 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 850.1 ลานบาท บริษัทฯ ไดจาย
เงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2553

เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสำหรับหุนสามัญจำนวน
1,246,035,935 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.80 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 996.8 ลานบาท อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดรับแจงจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด วามีผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเปนจำนวนประมาณ
6.9 ลานบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงบันทึกเงินปนผลคางจายจำนวน 989.9 ลานบาท บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน
มกราคม 2554

22. สำรองตามกฎหมาย
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึง

ไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได

23. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะ ประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสำคัญสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  ดังน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม1 - 5 ป

(หนวย: พันบาท)

ไมเกิน 1 ป
669
(38)
631

84
(2)
82

753
(40)
713

ผลรวมของจำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาระยะยาว
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาระยะยาวรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาระยะยาว



นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมแพทย คายาและเวชภัณฑ และอื่นๆ

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราท่ีตกลงรวมกันโดยเปนอัตรารอยละ
ของเงินเดือนปจจุบัน กองทุนสำรองเล้ียงชีพบริหารโดยสถาบันการเงินหลายแหง และจะจายใหพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตาม
ระเบียบของกองทุน

ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนฯ เปนจำนวนเงิน 86.7 ลานบาท (2552: 82.10 ลานบาท) และ
เฉพาะกิจการเปนจำนวนเงิน 24.1 ลานบาท (2552: 22.18 ลานบาท)
 
25. กำไรตอหุน

กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปดวยจำนวนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป
บริษัทฯ ไมมีความจำเปนท่ีจะตองแสดงกำไรตอหุนปรับลดสำหรับป 2553 และ 2552 จากการออกหุนกูแปลงสภาพ (ตามท่ีกลาว

ไวในหมายเหตุ 29) เน่ืองจากการคำนวณกำไรตอหุนโดยสมมติวามีการแปลงสภาพหุนกูท้ังหมดเปนหุนสามัญแสดงกำไรตอหุนท่ีไมปรับลดลง

26. สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกำหนดระยะเวลาการเชา 20 ป นับต้ังแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2547
ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2567 กำหนดชำระคาเชาสำหรับ 17 เดือนแรก ในอัตราเดือนละ 200,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาตามท่ี
กำหนดไวในสัญญา สำหรับ 3 ปสุดทาย มีอัตราคาเชาเดือนละ 560,000 บาท 

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแต
วันที่ 28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเริ่มชำระคาเชาครั้งแรกในวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ
50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ป ในอัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาที่ดินเพ่ือกอสรางเปนลานจอดรถ มีกำหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ
131,000 บาท และตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2549 เปนตนไป ชำระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท

บรษิัทฯ ไดทำสัญญาเชาท่ีดินแหงหนึ่งมีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2578 กำหนดชำระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม 2549 ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชำระคาเชาในอัตราเดือนละ 100,000 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: ลานบาท)

2553

1,529.6
716.6
154.2
28.4

1,423.6
743.2
171.2
41.6

25522553

5,499.7
2,149.7

367.3
251.8

4,957.2
2,276.7

370.1
295.9

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
คาเชาจาย



บริษัทฯ ไดทำสัญญาเพ่ือกอสรางอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯ ตองยกกรรมสิทธิในอาคาร
ใหหนวยงานราชการ เม่ือหนวยงานราชการไดทำการตรวจรับอาคารขางตนเรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาที่ดิน
พรอมส่ิงปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมีกำหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาเชา กำหนดชำระคาเชา
เปนรายป โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป และสำหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชา
ปละ 990,943 บาท

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

ต้ังแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาท้ังส้ิน 155.11 ลานบาท และบริษัทยอยตกลงชำระคาเชาลวงหนาแลวเปนจำนวน 38.78
ลานบาท ตามระยะเวลาที่กำหนด คาเชาสวนที่เหลือจายชำระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทำสัญญาบริการกับบริษัท
เดียวกันในการใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจำนวนเงินรวม 103.41 ลานบาท

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาท่ีดินกับสมาคมแหงหน่ึงซ่ึงเปนผูถือหุนรายหน่ึง เพ่ือใชในการกอสรางโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป

เริ่มต้ังแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได 

27. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: ลานบาท)

1 ถึง 5 ป

30

4
8
-

42

ภายใน 1 ป

11

167
31

243
452

94

-
-
-
94

มากกวา 5 ป มากกวา 5 ป1 ถึง 5 ป

156

89
20
-

265

ภายใน 1 ป

67

306
76

423
872

375

-
-
-

375

ภาระผูกพันตามสัญญา
• สัญญาเชาอาคารและท่ีดิน
  (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 26)
• สัญญาเชาอุปกรณสำนักงานและบริการอื่น
• สัญญาเพื่อจัดหาและซอมบำรุงเคร่ืองมือทางการแพทย
• สัญญาคากอสรางและตกแตงอาคาร
รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: ลานบาท)

1
17
18

28
69
97

หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน
• จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา
• จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพ่ือการใชไฟฟาและอื่นๆ
รวม



28. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ การประกอบกิจการโรงพยาบาลและบริการท่ีเก่ียวของ โดยมีสวน

งานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กำไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับ
สวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว

29. หุนกูแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพนี้เปนหุนกูแปลงสภาพชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมมีประกัน ซ่ึงจะครบกำหนดไถถอนในป 2554 บริษัทฯ ได

ขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) ในป 2549 เปนจำนวน 124,000 หนวย ในราคา
หนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75 ตอป หุนกูน้ีมีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯ
ในราคาแปลงสภาพท่ีกำหนดไวคร้ังแรกในราคาหุนละ 36.30 บาทตอหุน และตอมาไดเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพเปนราคาหุนละ
32.67 บาทตอหุน บริษัทฯ มีสิทธิในการไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไดในราคาไถถอนซึ่งคำนวณตามเงื่อนไขที่กำหนดไวใน
หนังสือช้ีชวนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 หุนกูแปลงสภาพจำนวน 123,950 หนวย ไดถูกแปลงสภาพ
ซ้ือคืนหรือถูกไถถอนแลวและคงเหลือหุนกูแปลงสภาพจำนวน 50 หนวย ซ่ึงคิดเปนเงินจำนวน 2.14 ลานบาท จะครบกำหนดไถถอน
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 

บริษัทฯ มีภาระที่จะตองปฏิบัติตามหรือขอจำกัดบางประการตามท่ีกำหนดไวในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ

30. หุนกู
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิและไมมีสวนลด จำนวนรวม

5,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 5,000 ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 3 ป มูลคา
รวม 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.11 ตอป และ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.84
ตอป โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียทุกครึ่งป

เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิ จำนวนรวม 3,000,000 หนวย
ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 3,000 ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.80 ตอป และ หุนกู อายุ 7 ป มูลคารวม 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.35 ตอป โดยมีกำหนด
ชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งป จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดซื้อคืนหุนกูดังกลาวน้ีจำนวน 30,000 หนวย เปนจำนวนเงิน
30 ลานบาท

หุนกูมีขอปฏิบัติบางประการที่บริษทัฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การดำรงอัตราสวนทางการเงิน การจายปนผล การจำหนายจายโอน
ทรัพยสิน เปนตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหุนกูท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป จำนวน 2,999.4 ลานบาท

31. สิทธิและประโยชนดานการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรสงเสริมของคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน เลขท่ี 2302(2)/2553 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท
7.7 สิทธิประโยชนสำคัญท่ีไดรับ ไดแก :

• ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100

ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกจิการน้ัน

 



กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำ
ผลขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มีกำหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีพนกำหนด โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัดไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.

2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1686(2)/2547 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดย
ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.11 สิทธิประโยชนสำคัญที่ไดรับ ไดแก

• ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100

ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกจิการน้ัน
กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำ

ผลขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มีกำหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีพนกำหนด โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

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

สงเสริมฯ เลขที่ 1719(2)/2547 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2547 โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล ประเภท 7.11
สิทธิประโยชนสำคัญท่ีไดรับ ไดแก 

• ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100

ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกจิการน้ัน
กรณีท่ีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนำ

ผลขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวางน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มีกำหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีพนกำหนด โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกำหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยสำหรับป 2553 และ 2552 จำแนกตามรายไดสวนไดรับการสงเสริมการลงทุนและสวนท่ีไมได

รับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้



 

32. เครื่องมือทางการเงิน
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและ

การเปดเผยขอมูลสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีระบุในหมายเหตุ 4.16 บริษัทฯ
และบริษัทยอยมีความเส่ียงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง ดังนี้
 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใน

ตลาด และมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อจากการที่คูสัญญาจะไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทยอยไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงิน
สวนบริษัทฯ ใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว เมื่อพิจารณาวาเหมาะสม บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมี
นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อการคาหรือการเก็งกำไร

32.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืม

ระยะส้ัน เงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกู อยางไรก็ตาม สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน และบริษัทฯ จะพิจารณาเขาทำสัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ียสำหรับเงินกูยืมเพื่อบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียดังกลาวตามความเหมาะสม

รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาว หุนกูแปลงสภาพ และหุนกูแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19, 29 และ 30 ตามลำดับ

งบการเงินรวม

รวม

2552

(หนวย: บาท)

2553

23,512,628,958
538,585,597

24,051,214,555

21,596,974,653
377,028,055

21,974,002,708

25522553

22,788,085,015
538,585,597

23,326,670,612

19,884,998,507
377,028,055

20,262,026,562

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดอื่น
รวมรายได

25522553

724,543,943
-

724,543,943

1,711,976,146
-

1,711,976,146

สวนที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน

สวนที่ไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

2552

(หนวย: บาท)

2553

7,219,714,616
1,300,783,121
8,520,497,737

6,879,286,497
1,164,376,346
8,043,662,843

25522553

7,213,783,094
1,300,783,121
8,514,566,215

6,879,286,497
1,164,376,346
8,043,662,843

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดอื่น
รวมรายได

25522553

5,931,522
-

5,931,522

-
-
-

สวนที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน

สวนที่ไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุน



สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contract)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเปนสัญญาท่ีชวยในการบริหารความเส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2551 บริษัทฯ ไดทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง มีกำหนดระยะเวลา 5 ป

โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวกอัตราคงที่ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป ของยอด
คงเหลือเงินกูยืมระยะยาว

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียคำนวณโดยใชอัตราท่ีกำหนดโดยสถาบันการเงินเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาน้ัน
ณ วันที่ในงบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

(หนวย: ลานบาท)

2553

(75.4) (99.9)

25522553

(75.4) (99.9)มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (หน้ีสิน)

งบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

9
-

1,892
-

3,335
5,236

-
1,314

-
-
-
-

1,314

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาดอัตราดอกเบ้ียคงที่

2,480
-
-
10
-

2,490

38
-

2,580
-
-
-

2,618

2,489
1,740
1,892

62
3,835

10,018

38
1,314
2,596

151
2

7,963
12,064

มากกวา 5 ป

รวม

1 ถึง 5 ป

-
-
-
-
500
500

-
-
13
74

-
3,966
4,053

ภายใน 1 ป

-
1,740

-
52
-

1,792

-
-

3
77
2

2,999
3,081

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

998
998

สินทรัพยทางการเงิน

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
• เงินลงทุนช่ัวคราว
• ลูกหนี้การคา
• เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน
• เงินลงทุน

หนี้สินทางการเงิน

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
• เจาหน้ีการคา
• เงินกูยืมระยะยาว
• หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
• หุนกูแปลงสภาพ
• หุนกู



32.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ออุปกรณการแพทยเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทฯ ไดตกลงทำสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหน่ึงป เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียง 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ดังนี้

จำนวนที่ซ้ือ
อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา

ของจำนวนท่ีซื้อสกุลเงิน
มูลคายุติธรรมของอัตรา

แลกเปล่ียนยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

-
33.5410 - 33.6270

-
33.3794 - 33.4669

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสหรัฐอเมริกา

-
2.88

31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)(ลาน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: ลานบาท)

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาดอัตราดอกเบี้ยคงที่

มากกวา 5 ป

รวม

1 ถึง 5 ป

-
-
-
-

394
500
894

-
-
-
-
-

3,966
3,966

ภายใน 1 ป

-
1,740

-
25

483
-

2,248

-
-
-

1
2

2,999
3,002

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

998
998

สินทรัพยทางการเงิน

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
• เงินลงทุนชั่วคราว
• ลูกหนี้การคา
• เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน
• เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน
• เงินลงทุน

หนี้สินทางการเงิน

• เจาหน้ีการคา
• เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน
• เงินกูยืมระยะยาว
• หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
• หุนกูแปลงสภาพ
• หุนกู

2
-
515
-
-

11,484
12,001

413
-
-
-
-
-
413

1,080
-
-
78

444
-

  1,602

-
640

2,464
-
-
-

3,104

1,082
1,740

515
103

1,321
11,984
16,745

413
640

2,464
1
2

7,963
11,483



32.4 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงดานสินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม ตั๋วแลกเงินและลูกหน้ีอื่น ฝายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการพิจารณากำหนดวงเงินสินเช่ือท่ีจะใหกับลูกคาหรือคูสัญญา และวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาหรือ
คูสัญญาอยางสม่ำเสมอ บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว  

การใหสินเชื่อของบริษัทฯ ไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจำนวน
มากราย จำนวนเงินสูงสดุท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ เงินใหกูยืม และ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบดุล

32.5 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจ
ในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยู
กับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกำหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม 

33. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว

ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.0:1.0 (2552: 1.1:1.0) และบริษัทฯ มี

อัตราสวนเทากับ 1.5:1.0 (2552: 1.6:1.0)
 
34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกำไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภท
รายการใหมมดีังตอไปนี้

งบการเงินรวม

ตามที่เคย
รายงานไว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,979,017,062
1,671,185,126

3,872,044,274
1,778,157,914

12,593,078,258
4,275,333,927

12,454,004,110
4,414,408,075

งบกำไรขาดทุน

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร

(หนวย: บาท)

การจัดประเภท
รายการใหม

ตามที่เคย
รายงานไว

การจัดประเภท
รายการใหม



35. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน
35.1 การเขารวมกิจการกับ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติที่สำคัญดังตอไปนี้

ก) ใหบริษัทฯ เขารวมกิจการกับ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) (เฮลทเน็ตเวิรค) ซ่ึงเปนผูถือหุนในบริษัทดังตอไปนี้

การเขารวมกิจการจะทำโดยการเขาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) ของเฮลท เน็ตเวิรค โดยบริษัทฯ
จะชำระคาตอบแทนใหกับบุคคลท่ีเกี่ยวของเปนจำนวนไมเกิน 9,825 ลานบาท ซ่ึงการจายชำระจะเปนดังนี้

1. บริษัทฯ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเปนจำนวนไมเกิน 230,870,405 หุน ในราคาหุนละ 37.75 บาท เพ่ือชำระแทนเงินสด
2. ชำระเปนเงินสดจำนวนประมาณ 680 ลานบาท และ 
3. รับโอนหน้ีเงินกูยืมและดอกเบ้ียคางจายจากเฮลทเน็ตเวิรค ซ่ึงคางชำระ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด จำนวนไมเกิน 430 ลานบาท

ข) ใหบริษัทฯ ออกหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายตอบุคคลในวงจำกัดจำนวนไมเกิน 4,127,864 หุน ในราคาหุนละ 37.75 บาท
ใหแกผูถือหุนรายใหญของเฮลทเน็ตเวิรค

ค) ใหบริษัทฯ ทำคำเสนอซ้ือหุนท้ังหมดของ บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 734 ลานหุน โดยการเสนอซ้ือเปน
เงินสดจำนวนไมเกิน 2,725 ลานบาท หรือจายชำระโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,198,801 หุน ในราคาหุนละ
37.75 บาท เพ่ือชำระแทนเงินสด
การรับโอนกิจการท้ังหมดจะเกิดขึ้นตอเม่ือเงื่อนไขที่กำหนดไวสำเร็จครบแลว ซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญ ไดแก บริษัทฯไดรับมติจาก

ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดและไมมีเหตุการณที่มีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน
ทรัพยสิน หรือการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท เฮลทเน็ตเวิรค หรือบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ นับแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553
จนถึงวันโอนกิจการท้ังหมด

ง) อนุมัติใหเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติให
1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,312,264,222 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดออก

จำหนาย จำนวน 66,069,884 หุน ซ่ึงเปนหุนจดทะเบียนที่บริษัทฯ ไดออกและจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ
ตามหุนกูแปลงสภาพ แตไมมีการใชสิทธิแปลงสภาพ เปนทุนจดทะเบียนใหม จำนวน 1,246,194,338 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญจำนวน 1,246,194,338 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

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

49.17
100.00
88.73
80.72
99.76

บริษัท จำนวนหุนท่ีถือโดยเฮลทเน็ตเวิรค (รอยละ) 



2. เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 307,197,070 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 307,197,070 หุน มูลคา
ท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,246,194,338 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 1,553,391,408 บาท
แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,553,391,408 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

ขอเสนอตามมติดังกลาวขางตนไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554

35.2 การซื้อหุนสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
ในเดือนกุมภาพันธ 2554 บริษัทฯ ไดลงทุนซ้ือหุนสามัญจำนวน 46,116,400 หุน คิดเปนสัดสวน รอยละ 6.32 ของทุนท่ีออกและ

จำหนายไดแลวท้ังหมดของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) (“บำรุงราษฎร”) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิด
จากหลักทรัพย (NVDR) จำนวน 35,000,000 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.79 ของทุนที่ออกและจำหนายไดแลวท้ังหมดของ
บำรุงราษฎร ซึ่งเปนหลักทรัพยอางอิง รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 2,636 ลานบาท

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554  







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

www.bangkokhospital.com 
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