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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1. ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย  และ         ได้

แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2537  บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนิน

ธุรกิจหลกัคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูท่ี่ จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

2.    เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

2.1 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ของ

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งใน

ประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน้บริษทั บี ดี เอม็ เอส อินเตอร์เนชัน่แนล เมดิเคิล เซอร์วิสเซส จาํกดั ซ่ึงจด

ทะเบียนในประเทศกมัพชูา (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี :- 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 

  2548 2547 2548 2547 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ      

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล 105 ลา้นบาท 105 ลา้นบาท 79 79 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป 75 ลา้นบาท 75 ลา้นบาท 74 74 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป 10 ลา้นบาท  10 ลา้นบาท 95 95 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล 400 ลา้นบาท 400 ลา้นบาท 81 81 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100 100 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 150 ลา้นบาท 100 100 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 99 99 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 63 63 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 99 99 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท - 88 - 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท - 62 - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการ 30 ลา้นบาท - 100 - 

บริษทั บี ดี เอม็ เอส อินเตอร์เนชัน่แนล เมดิเคิล เซอร์วสิเซส จาํกดั โรงพยาบาล 9,200 ลา้นเรียล - 100 - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 1,000 ลา้นบาท 93 93 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย      

บริษทั เออร์วิง่ เชอริเคน เอส อี จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 95 ) 

ใหบ้ริการจดัการและบริหาร

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ

รักษาพยาบาล  

0.1 ลา้นบาท 0.1 ลา้นบาท - - 

บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 100 ) 

ภตัตาคารและประกอบอาหาร

สุขภาพ 

14 ลา้นบาท 7.1 ลา้นบาท - - 

บริษทั ภูเกต็เฮลท ์แอนด ์ทราเวลิ จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 100 ) 

การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท - - 

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ เฮล็ธแคร์ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 74 ) 

ภตัตาคารและประกอบอาหาร

สุขภาพ 

15 ลา้นบาท 7.5 ลา้นบาท - - 
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2.2 อตัราส่วนร้อยละของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม  

 อตัราส่วนร้อยละของสินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 สรุปไดด้งัน้ี :- 

  

อตัราร้อยละของสินทรัพย ์

อตัราร้อยละของรายได้

ค่าบริการคนไข ้

  ของบริษทัยอ่ยท่ี ของบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยู ่

  รวมอยูใ่นงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

  2548 2547 2548 2547 

 บริษทัยอ่ย     

1. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 1.00 1.40 1.31 3.6 

2. บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 0.70 0.82 0.42 1.3 

3. บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 0.16 0.18 0.23 0.3 

4. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 4.73 5.28 4.63 6.3 

5. บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั 0.01 0.81 - - 

6. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั 1.68 2.01 1.56 1.0 

7. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 6.43 7.49 5.27 8.5 

8. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 2.06 2.27 1.41 2.4 

9. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั 4.96 6.17 7.68 7.0 

10. บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 6.66 - 7.03 - 

11. บริษทั วฒันเวช จาํกดั 3.79 - 2.05 - 

12. บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 0.19 - - - 

13. บริษทั บี ดี เอม็ เอส อินเตอร์เนชัน่แนล เมดิเคิล 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 0.53 - - - 

14. บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 27.61 31.79 27.08 - 

2.3 ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนใน              

บริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.4 ผลต่างของตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีเกินกวา่หรือตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสามารถ

ระบุไดข้องบริษทัยอ่ยตามส่วนของบริษทัฯ ณ วนัซ้ือหุน้ไดแ้สดงภายใตห้วัขอ้ “ค่าความนิยม/ค่าความ

นิยมติดลบ” ในงบดุลและตดัจาํหน่ายหรือรับรู้เป็นรายไดภ้ายในระยะเวลา 10-20 ปี 

2.5 ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ 



 

 - 11 - 

3.   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 นโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี: - 

3.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค่้ารักษาพยาบาล     

ค่าหอ้งพกัและค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจาํหน่ายแลว้ 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดจ้าํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมให้

ลูกคา้แลว้  

ดอกเบ้ียรับ รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงกาํหนดจ่าย

คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีฝากและปราศจากภาระผกูพนั 

3.3 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยั            

จะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากหน้ีท่ีเรียกเกบ็ไม่ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

พิจารณาความเพียงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายุ

ของลูกหน้ีและความสามารถในการชาํระหน้ี หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือไม่สามารถเรียกเกบ็เงินได ้

   3.4 สินค้าคงเหลอื 

      สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการ

ดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 
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3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) และบริษทัร่วมบนัทึกตามวิธีส่วนได้

เสีย 

เงินลงทุนอ่ืนท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงบริษทัฯถือเป็นเงินลงทุน

ทัว่ไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริษทัฯจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อ             เม่ือ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บของเงินลงทุนตํ่ากวา่ราคาทุนในบญัชี 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดซ่ึงบริษทัฯถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตาม

มูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงิน

ลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวออกไปจึง

บนัทึกมูลค่านั้นในงบกาํไรขาดทุน 

3.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ /ค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือราคาท่ีประเมินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน

หรือราคาท่ีประเมินใหม่หกัค่าเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเส่ือมราคาของอาคารและ

อุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีประเมินใหม่ของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน

โดยประมาณของสินทรัพยข์องบริษทัฯแต่ละรายการ ยกเวน้สินทรัพยข์องบริษทัฯท่ีซ้ือมาก่อนปี 2531 

คิดค่าเส่ือมราคาตามวิธียอดลดลง 

ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัต่อไปน้ี: - 

อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง 5 - 50 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์สาํนกังาน 

3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 8 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
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สินทรัพยท่ี์ประเมินราคาใหม่ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า 

หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินและอาคารโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

และบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคา

สินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่ง

มีสาระสาํคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี :-  

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ใน

บญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล อยา่งไร ก็

ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลง

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได ้

ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนงวดก่อนแลว้ 

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมี

ยอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ” อยูใ่นส่วนของ  ผูถื้อหุน้ 

ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนาํไปหกัออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการ   ตีราคาท่ีดิน

และอาคาร” ไม่เกินจาํนวนซ่ึงเคยตีราคาเพิ่มข้ึนของสินทรัพยช์นิดเดียวกนั และส่วนท่ีเกินจะ

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

ในระหวา่งปี 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดใ้ชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีส่วนเกิน

ทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยโอนส่วนเกินทุนดงักล่าวผา่นงบกาํไรขาดทุน                ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้ผอ่นปรนตามประกาศสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ฉบบั

ท่ี 006/2544-2546     

อยา่งไรกต็าม ประกาศสมาคมดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นถึงปี 2549 และ บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติั

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งโอนส่วนเกินดงักล่าวไป            ยงักาํไร

สะสมโดยตรงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบทุกงวดท่ี

นาํเสนอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
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3.7 สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเคร่ืองมือแพทย ์และยานพาหนะ ตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่า

การเงิน เป็นสินทรัพย ์และหน้ีสินดว้ยจาํนวนเท่ากบัราคายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของ

สญัญา หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ซ่ึงใช้

อตัราดอกเบ้ียตามสญัญาสาํหรับการคิดลด เพื่อคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

โดยดอกเบ้ียจ่ายจะถูกบนัทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายสุญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินตามยอด

คงเหลือของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินในแต่ละงวด 

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่และค่าตัดจําหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสิทธิการเช่าและคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  แสดงดว้ย

ราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าตดั

จาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 - 

10 ปี หรือตามอายสุญัญา 

3.9 การเช่าดําเนินงาน 

การเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียง และกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้หเ้ช่าได ้                  

จดัประเภทเป็นการเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบ

กาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสอบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่ง ช้ีวา่ราคาตามบญัชีของ           

สินทรัพยด์งักล่าวสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ ตามปกติธุรกิจ

หรือมูลค่าจากการใชง้านแลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่) การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือ

พิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน และจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การลดมูลค่าดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไป

ในทางท่ีลดลง 
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3.11 รายได้รอตัดบัญชี 

รายไดร้อตดับญัชี ไดแ้ก่ เงินรับล่วงหนา้ค่ารักษาพยาบาลโครงการชีวีมีสุข ( Life Privilege) 

กาํหนดตดับญัชีเป็นรายไดภ้ายในระยะเวลา 10 ปี 

3.12 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบ

ดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

3.13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน                    

เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะ

สาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินนอก งบดุล

เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

3.14 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดห้ลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ี

ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน             

(ถา้มี) และไม่รวมส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและเงินปันผลรับจากบริษทั

ยอ่ย 

3.15 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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3.16 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้าร

ประมาณการรายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ 

ดงัต่อไปน้ี:- 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 449,604,359 1,070,504,016 108,208,386 760,214,316 

เงินฝากประจาํ 100,701,257 1,471,081 - 1,471,081 

 550,305,616 1,071,975,097 108,208,386 761,685,397 

หกั: เงินฝากซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือน     

    และเงินฝากท่ีนาํไปคํ้าประกนั (21,355,706) (33,410,763) (7,448,018) (12,240,255) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 528,949,910 1,038,564,334 100,760,368 749,445,142 

5. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีกาํหนดระยะเวลาเกิน

กวา่ 3 เดือน และเงินฝากออมทรัพยจ์าํนวนรวม 20. 6 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ 7.4 ลา้นบาท  (2547 : 

14.9 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ 6.0  ลา้นบาท ตามลาํดบั) ไปวางเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้า

ประกนัของธนาคาร ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 
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6. ลูกหนีก้ารค้า 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 - ไม่เกิน 3 เดือน 13,288 13,815 4,284 4,838 

 - 3 ถึง 6 เดือน 57 1,516 115 218 

 - 6 ถึง 12 เดือน 231 185 83 50 

 - มากกวา่ 12 เดือน 391 16 - 16 

รวมลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,967 15,532 4,482 5,122 

     

บริษัทอืน่     

 - ไม่เกิน 3 เดือน 521,675 376,421 212,850 155,127 

 - 3 ถึง 6 เดือน 31,969 36,036 13,504 15,109 

 - 6 ถึง 12 เดือน 14,443 20,112 7,291 9,454 

 - มากกวา่ 12 เดือน 16,721 26,490 8,897 19,300 

รวมลกูหน้ีบริษทัอ่ืน 584,808 459,059 242,542 198,990 

หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (34,360) (35,017) (20,924) (20,924) 

รวมลกูหน้ีบริษทัอ่ืน - สุทธิ 550,448 424,042 221,618 178,066 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 564,415 439,574 226,100 183,188 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย (ซ่ึงตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) บริษทั

ร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั) 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึง

ส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการใหแ้ละรับบริการรักษาพยาบาล การกูย้มืเงิน การบริหารงาน และการซ้ือทรัพยสิ์น 

ซ่ึงบริษทัฯมีนโยบายในการกาํหนดราคาสาํหรับรายการคา้ระหวา่งกนัดงัต่อไปน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน ราคาท่ีตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีธนาคารพาณิชยคิ์ดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

ซ้ือและจาํหน่ายทรัพยสิ์น ราคาท่ีตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

   (ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว) 

    

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 4,907,174 796,718 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 5,546,578 5,962,435 

ดอกเบ้ียรับ - - 4,539,411 7,110,840 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - - 395,665 716,912 

เงินปันผลรับ - - - 2,073,750 

รายไดอ่ื้น - - 26,855,260 9,621,174 

ตน้ทุนบริการ - - 117,118,326 119,231,317 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3,603,631 2,802,798 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั - - - 1,843,292,244 

ซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ - - 38,200,000 - 

ซ้ืออาคารและส่ิงปลกูสร้าง - - 127,000,000 - 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 12,563,019 82,131,482 5,756,022 3,462,348 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 6,643,266 35,697,244 1,818,854 7,690,261 

ดอกเบ้ียรับ 203,099 12,276,397 203,099 11,646,617 

เงินปันผลรับ 99,715,000 42,688,768 99,715,000 42,685,000 

รายไดอ่ื้น 4,908,963 7,821,598 4,370,061 3,370,519 

ตน้ทุนบริการ 18,759,264 40,222,240 17,229,408 33,176,320 

ดอกเบ้ียจ่าย - 545,955 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 220,216 11,680,762 4,440 1,843,658 

เงินปันผลจ่าย 17,632,362 11,395,260 17,632,362 11,395,260 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั 134,958,100 49,505,060 134,958,100 49,505,060 

     

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 7,088,331 9,179,673 7,073,031 9,179,673 

ดอกเบ้ียจ่าย - 450,000 - 450,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,162,000 42,295 4,162,000 42,295 

เงินปันผลจ่าย 5,642,962 32,796,900 5,642,962 32,796,900 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบดุลซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี :-  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 1,369 523 

บริษทัร่วม 5,775 10,328 2,056 809 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,192 5,204 1,057 3,790 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 13,967 15,532 4,482 5,122 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 15,760 330 

บริษทัร่วม - 8,395 - 8,395 

รวม - 8,395 15,760 8,725 

     

อืน่ๆ     

บริษทัยอ่ย - - 2,977 1,784 

บริษทัร่วม 2,797 1,995 152 1,641 

รวม 2,797 1,995 3,129 3,425 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,797 10,390 18,889 12,150 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั  - - - 115,000 

บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั - - - 15,000 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - - 130,000 
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(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั  - - 1,201 1,201 

บริษทัร่วม     

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  - 80,258 - 17,280 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - 80,258 1,201 18,481 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 77,606 157,607 

บริษทัร่วม 15,393 37,782 15,393 33,277 

รวมดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 15,393 37,782 92,999 190,884 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม     

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  10,000 - - - 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 10,000 - - - 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 4,582 10,949 

บริษทัร่วม 16,098 5,023 2,753 2,525 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 664 240 - 240 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 16,762 5,263 7,335 13,714 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 11,906 378 

บริษทัร่วม 3,879 - - 100 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,358 4,401 - 200 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,790 4,790 4,790 4,790 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 12,027 9,191 16,696 5,468 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปีสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม

2547 เพิ่มข้ึน ลดลง 

31 ธนัวาคม

2548 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม     

   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 80,258 - 80,258 - 

 80,258 - 80,258 - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม     

   บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั - 10,000 - 10,000 

 - 10,000 - 10,000 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

31 ธนัวาคม

2547 เพิ่มข้ึน ลดลง 

31 ธนัวาคม

2548 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

   บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั 115,000 - 115,000 - 

   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 15,000 - 15,000 - 

 130,000 - 130,000 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 1,201 - - 1,201 

บริษทัร่วม     

   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 17,280 - 17,280 - 

 18,481 - 17,280 1,201 

เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีบริษทัฯคิดดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯจ่ายชาํระจริงบวกร้อยละ 0.25 - 0.50 

ต่อปี, MLR บวกร้อยละ 1-2 ต่อปี, MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปีและอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4, 4.25, 4.5, 5 และ 7 

ต่อปี  
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บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั เป็นลูกหน้ีบริษทัฯในส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวนเงิน              

4 ลา้นบาท ผอ่นชาํระหน้ีเป็น 2 งวด คือ ภายในเดือนธนัวาคม 2552 และในเดือนธนัวาคม 2553 โดยผอ่นชาํระ

งวดละเท่า ๆ กนั  

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิง             

ปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ดอกเบ้ียคา้งรับของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 

จาํนวนเงิน 83.19 ลา้นบาท (2547 : 83.19 ลา้นบาท) ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ี

สงสยัจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 ลา้นบาท (2547 : 9.58 ลา้นบาท) ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญดงักล่าวเพียงพอ และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดจาํนองท่ีดินเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่บริษทัฯ 

สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษทัฯ 

 บริษทัไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้กโดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นอตัราร้อย

ละของกาํไรขั้นตน้ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่ายในอตัราร้อยละ  2.5 - 5 

ในปีท่ี 1 - 5 และอตัราร้อยละ8 ตั้งแต่ปีท่ี 6 

 สาํหรับค่าตอบแทนของปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ผูว้า่จา้งขอพกัชาํระค่าตอบแทนการบริหารดงักล่าวไว ้และจะเร่ิม

ทยอยชาํระค่าจา้งบริหารดงักล่าว ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไป 

บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัร่วมเป็นระยะเวลา 10 ปี และ

สามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยคิดค่าตอบแทนจากสดัส่วนผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้น

สญัญาและชาํระค่าจา้งบริหารเป็นรายเดือน เร่ิมชาํระงวดแรกตั้งแต่เดือนกนัยายน 2545 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2546 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็น

ระยะเวลา 3 ปี เพื่อปลูกสร้างอาคารโดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2547 

 ในปี 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อ

ใชด้าํเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเดือนละ 1,000,000 บาท เร่ิมตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2548 

8.  สินค้าคงเหลอื 
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 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

ยา และเวชภณัฑ ์ 134,225,375 98,700,041 55,121,268 35,388,089 

พสัดุและอ่ืน ๆ 17,683,268 8,930,075 14,883,696 6,977,649 

นํ้ายาตรวจวเิคราะห์ 8,952,836 7,771,567 - - 

รวม 160,861,479 115,401,683 70,004,964 42,365,738 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย/ผลขาดทุนทีเ่กนิกว่าเงินลงทุนใน        

บริษัทย่อยซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้ส่วนเสีย 
 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ 

แลว้ 

อตัราร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับ 

     วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 2548 2547 

   2548 2547 2548 2547 2548 2547   

บริษทัร่วม           

บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัฯ           

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 

จาํกดั 

โรงพยาบาล  280 ลา้นบาท 49.00 49.00 223,489 223,489 432,908 396,939 96,040 34,300 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 120 ลา้นบาท - 48.00 - 132,480 - 175,032 - 5,760 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและ

จาํหน่ายยา 

21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 52,500 52,500 69,413 66,931 3,675 2,625 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์           

   จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท - 48.45 - 284,000 - 291,743 - - 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

โทรทศันแ์ละวทิย ุ

5 ลา้นบาท 30.00 30.00 1,500 1,500 567 566 - - 

บริษทั เอส อาร์ พร็อพเพอร์ต้ี  

 อินเวสทเ์มน้ท ์จาํกดั 

อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 - 101 - 101 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี ถือหุน้

โดยบริษทัฯ 

    
277,590 693,969 502,989 931,211 99,715 42,685 

บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัย่อย           

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั  

 (เดิมช่ือ “บริษทั รวมแพทย ์ 

 ศรีราชา จาํกดั ”) 

โรงพยาบาล 188 ลา้นบาท 30.00 30.00 56,253 56,253 72,091 55,999 - - 

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท 

เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 1,300 1,300 999 1,288 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของ

บริษทัยอ่ย 

    
57,553 57,553 73,090 57,287 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึง

บันทกึโดยวธีิส่วนได้เสียใน        

งบการเงินรวม 

    

335,143 751,522 576,079 988,498   
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 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ประเภท

กิจการ 

ทุนชาํระ 

แลว้ 

อตัราร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับ 

     วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 2548 2547 

   2548 2547 2548 2547 2548 2547   

บริษทัย่อย           

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ                  

พระประแดง จาํกดั 

โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 112,415 128,565 - 2,074 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์                           

ซิสเทม็ส์ จาํกดั  

เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 81,992 75,327 - - 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์  

 แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 19,807 15,761 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

จาํกดั 

โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 81.00 81.00 323,288 323,288 355,654 328,629 - - 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล      1 ลา้นบาท  100.00  100.00 999 999 (2,853) (2,620) - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

จาํกดั 

โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.53 98.53 572,465 572,465 750,749 717,930 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 200 ลา้นบาท 63.35 63.35 122,897 122,897 125,528 125,434 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท  100.00  100.00 150,000 150,000 133,369 133,055 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 562,088 517,583 - - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 2,008,568 1,949,301 - - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 

จาํกดั 

โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 87.57 - 576,325 - 588,789 - - - 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 61.99 - 267,438 - 338,669 - - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์   

 เซอร์วสิเซส  จาํกดั 

บริการ 30 ลา้นบาท 100.00 - 33,843 - 33,847 - - - 

บริษทั บี ดี เอม็ เอส อินเตอร์เนชัน่แนล  

 เมดิเคิล เซอร์วสิเซส จาํกดั 

โรงพยาบาล 9,200 ลา้นเรียล 100.00 - 94,208 - 94,208 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     4,365,470 3,393,656 5,202,830 3,988,965 - 2,074 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทั

ร่วมซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสียใน

งบการเงินเฉพาะ ของบริษทัฯ 

    

4,643,060 4,087,625 5,705,819 4,920,176 99,715 44,759 

แสดงในงบดุลภายใต้รายการ           

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

      

5,708,672 4,922,796 

  

 ผลขาดทุนทีเ่กนิกว่าเงินลงทุนใน

บริษทัย่อย ซ่ึงบันทกึโดยวธีิ

ส่วนได้เสีย 

      

(2,853) (2,620) 

  

       5,705,819 4,920,176   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมของบริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์

จาํกดั มีมูลค่าสูงกวา่กวา่ราคาทุนของเงินลงทุน บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส่วนเกินดงักล่าวในบญัชี “ผลขาดทุนท่ี

เกินกวา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยตามวิธีส่วนไดเ้สีย” ภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียนในงบดุล 
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 การคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมบางแห่งสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  จาํนวนรวมประมาณ 7 ลา้นบาท หรือ

เท่ากบัร้อยละ  0.8 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปี คาํนวณข้ึนจากงบการเงินท่ียงัมิไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น 

การลงทุนเพิ่มเติมในบริษทัร่วมซ่ึงทาํใหบ้ริษทัร่วมเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

 ในเดือนเมษายน 2548 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั จากผู ้

ถือหุน้เดิม จาํนวนรวม 7.62 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 12.25 บาท รวมเป็นเงิน ประมาณ  93.35 ลา้นบาท ทาํให้

บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 48.45 เป็นร้อยละ 61.45 บริษทัดงักล่าว

จึงไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั จาก

ผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 15.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 13 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 198.98 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทั

ฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึน เป็นร้อยละ 87.57  

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั วฒันเวช จาํกดั จากการเพิ่มทุน จาํนวน

รวม 5.40 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 135 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้

ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 61.99 บริษทัดงักล่าวจึงไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทั

ร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  

การลงทุนใหม่ 

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั  

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยคูกา้เฮลิคอปเตอร์แอนดปิ์โตรเลียมเซอร์วิส จาํกดั ”) จากผูถื้อหุน้เดิมทั้งหมดจาํนวนรวม 

0.75 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 7.63 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 5.7 ลา้นบาท และต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ด

ทะเบียนเพิ่มทุนจาก 7.5 ลา้นบาท (หุน้สามญั จาํนวน 750,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระแลว้หุน้ละ 

2.5 บาท) เป็น 30 ลา้นบาท โดยบริษทัฯใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวทั้งหมด  
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 ในเดือนธนัวาคม 2548 บริษทัฯไดร่้วมลงทุนจดัตั้งบริษทั เอส อาร์ พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึง

จดทะเบียนในประเทศกมัพชูาดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นเรียล โดยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว

เท่ากบัร้อยละ 49 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 9.8 ลา้นเรียลหรือเทียบเท่า 0.1 ลา้นบาท 

 ในเดือนธนัวาคม 2548 บริษทัฯไดล้งทุนจดัตั้งบริษทั บี ดี เอม็ เอส อินเตอร์เนชัน่แนล เมดิเคิล เซอร์วิส

เซส จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกมัพชูาจาํนวน 9,200 ลา้นเรียล หรือเป็นเงินประมาณ 94 ลา้นบาทโดยมี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 100 

การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองปี 2548 บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั สมิติเวช 

จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุน้สามญัอีกจาํนวน 690 ,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 

บาท จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งหมด ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 7 ,100,000 บาท เป็นจาํนวน 

14,000,000 บาท และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนในบริษทัดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในระหวา่งปี 2548 

นอกจากน้ี ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองปี 2548 บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ เฮล็ธแคร์ ซพัพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุน้สามญัอีก

จาํนวน 75,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิในราคาหุน้ละ 100 บาท 

รวม ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 7 ,500,000 บาท เป็นจาํนวน 15 ,000,000 บาทบริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด 

จาํกดั ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนเดิมจาํนวน 55 ,497 หุน้  ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็น

จาํนวน 5,549,700 บาท ดงันั้นสดัส่วนการถือหุน้สามญัหลงัเพิ่มทุนรวมทั้งส้ิน 110,994 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 11,099,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.996 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
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10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  

(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละ

ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  (ลา้นบาท)  2548 2547 

เงนิลงทุนโดยบริษทัฯ      

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด      

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 120 19 342,915 342,915 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 133, 143 - 1,770 1,770 

บริษทั โรงพยาบาล กรุงธน จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 

2บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.2 350 350 

    345,243 345,243 

บวก :  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน 

   254,659 135,550 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด    599,902 480,793 

      

เงนิลงทุนบริษทัอืน่      

บริษทั เอก็ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ย

เคร่ืองเอกซ์เรย ์

80 5.11 4,520 4,520 

บริษทั ศูนยค์อมพิวเตอร์ จาํกดั  - - 25 25 

บริษทั เครือพญาไทเอกซ์เรย ์จาํกดั ใหเ้ช่าเคร่ือง          

มือแพทย ์

130 - 3 3 

บริษทั วนิสโตร์ จาํกดั ขายส่ง-ปลีก

สินคา้อุปโภค

บริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเท่ียว 25 2.12 531 531 

บริษทั ทรัยสเตท แอลเลอร์ย ีจาํกดั  - - - 1,249 

    5,305 6,554 

หกั : สาํรองเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน    (254) (1,503) 

เงนิลงทุนบริษทัอืน่ - สุทธิ    5,051 5,051 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิ

เฉพาะของบริษทัฯ 

   604,953 485,844 

บริษทัอืน่ทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัย่อย      

บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่าย                      

ยาสมุนไพร 

80 0.6 290 290 

หกั : สาํรองเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน    (66) (66) 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - สุทธิ    224 224 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิรวม    605,177 486,068 
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11. เงินลงทุนในบริษัทอืน่  
 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ประเภท

กิจการ ทุนชาํระแลว้ 

อตัรา       

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับ 

    2548 2547 2548 2547 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล   300,000 10.00 31,650 31,650 - - 

4บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน  440,000    3.27 36,000 36,000 - 7,762 

รวม    67,650 67,650 - 7,762 

หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (12,333) (11,408) - - 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่    55,317 56,242 - 7,762 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตาม 

ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือแพทย ์

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่       

31 ธนัวาคม 2547 2,672,876,435  6,127,951,256  4,480,528,420  183,632,131  1,044,871,534  14,509,859,776  

เพิ่มข้ึนจากการลงทุนใน 

   บริษทัยอ่ย 122,743,480  1,271,910,461  561,830,642  18,037,396  147,033,786  2,121,555,765  

ซ้ือเพิ่ม 49,140,000  89,304,535  628,746,218  61,721,001  2,052,373,443  2,881,285,197  

โอนเขา้ 32,500,000  1,027,477,432  176,334,905  3,447,204  - 1,239,759,541 

โอนออก -  (749,035)  (23,710,801) -  (1,212,396,530)  (1,236,856,366) 

จาํหน่าย -  (124,047,617)  (107,994,308)  (3,371,096) -  (235,413,021) 

31 ธนัวาคม 2548 2,877,259,915  8,391,847,032  5,715,735,076  263,466,636  2,031,882,233  19,280,190,892  

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

31 ธนัวาคม 2547 15,221,439  1,502,611,943  2,618,230,347  90,600,214  - 4,226,663,943  

เพิ่มข้ึนจากการลงทุนใน 

   บริษทัยอ่ย - 376,470,126  376,460,448  9,626,214  - 762,556,788  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 389,555,292  528,558,116  34,417,472  - 952,530,880  

จาํหน่าย -  (1,652,117)  (110,491,261)  (3,056,939) -  (115,200,317) 

31 ธนัวาคม 2548 15,221,439  2,266,985,244  3,412,757,650  131,586,961  - 5,826,551,294  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2547 2,657,654,996 4,625,339,313 1,862,298,073 93,031,917 1,044,871,534 10,283,195,833 

31 ธนัวาคม 2548 2,862,038,476  6,124,861,788  2,302,977,426  131,879,675  2,031,882,233  13,453,639,598  

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    

   2547      354,884,462 

   2548      952,530,880  
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะ 

 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตาม 

ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือแพทย ์

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่       

31 ธนัวาคม 2547 478,575,242 1,251,733,221 1,585,802,964 102,846,624 559,668,792 3,978,626,843 

ซ้ือเพิ่ม 48,975,000 6,970,051 284,920,678 48,385,587 1,272,414,488 1,661,665,804 

โอนเขา้ 32,500,000 303,496,584 136,926,444 - - 503,338,066 

โอนออก - - (11,009,837) - (440,384,620) (481,809,495) 

จาํหน่าย - - (7,498,229) (2,784,527) - (10,282,756) 

31 ธนัวาคม 2548 560,050,242 1,562,199,856 1,989,142,020 148,447,684 1,391,698,660 5,651,538,462 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

31 ธนัวาคม 2547 - 294,783,102 859,098,175 54,402,959 - 1,208,284,236 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 55,350,923 186,595,257 19,433,327 - 261,379,507 

จาํหน่าย - - (5,359,683) (2,480,522) - (7,840,205) 

31 ธนัวาคม 2548 - 350,134,025 1,040,333,749 71,355,764 - 1,461,823,538 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2547 478,575,242 956,950,119 726,704,789 48,443,665 559,668,792 2,770,342,607 

31 ธนัวาคม 2548 560,050,242 1,212,065,831 948,808,271 77,091,920 1,391,698,660 4,189,714,924 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    

   2547      192,635,057 

   2548      261,379,507 

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูท่ี้บนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนอาคารมีจาํนวนประมาณ  87.48 ลา้น

บาท สาํหรับบริษทัฯ และจาํนวนประมาณ 436.12 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 

ในปี 2542 บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้า่จา้งบริษทัประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาท่ีดินทั้งหมด

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน) ซ่ึงมีราคาทุนเดิมประมาณ 210 ลา้น

บาท และ 80 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2542 และ วนัท่ี 15 

กรกฎาคม 2542 ตามลาํดบั ระบุวา่บริษทัประเมินราคาใชว้ิธีการประเมินราคาแบบวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) โดยราคาตลาดยติุธรรมของท่ีดินดงักล่าว ณ วนัท่ีรายงานมีราคาประเมิน 637 ลา้นบาท 

และ 93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกวา่ราคาทุนเดิมของท่ีดินประมาณ 427 ลา้นบาท และ 13 ลา้น

บาท ตามลาํดบั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างของราคาทุนเดิมและราคาประเมินของท่ีดินดงักล่าวไว้

ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล  
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ในปี 2547 บริษทัยอ่ย 3 แห่งไดว้า่จา้งบริษทัประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาท่ีดินและอาคารทั้งหมด

ของบริษทัดงักล่าว  ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2547 และ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547 ระบุ

วา่บริษทัประเมินราคาใชว้ิธีการประเมินราคาแบบวิธีคิดจากตน้ทุน  (Cost Approach) โดยราคายติุธรรมของ

ท่ีดินดงักล่าว ณ วนัท่ีรายงานมีราคาประเมินรวม 1,972.02 ลา้นบาท และ 2,699.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็น

ราคาท่ีสูงกวา่ราคาประเมินเดิม ประมาณ 1,085.32 ลา้นบาท และ 498.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัยอ่ย

บนัทึกส่วนต่างของราคาประเมินเดิมและราคาประเมินใหม่ของท่ีดินและอาคารท่ีเพิ่มข้ึนทั้งหมด 1,584 ลา้น

บาทโดยแสดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ” ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล  

จาํนวน 1,544.49 ลา้นบาท และไดแ้สดงเป็นการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินจากการประเมิน

ราคาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 228.05 ลา้นบาท สาํหรับท่ีดินท่ีมีราคาประเมินใหม่สูงกวา่จาํนวนท่ีเคย

รับรู้เป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  และรับรู้ผลขาดทุนจากการประเมินราคาอาคารของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง

เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวน 188.54 ลา้นบาท 

จากผลของการประเมินราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัยอ่ยขา้งตน้ บริษทัฯรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็น

จาํนวน 513.56 ลา้นบาทไวใ้นบญัชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ใน งบ

ดุล  

   ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้าํนวณ ค่าเส่ือมราคาสาํหรับอาคาร

ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม โดยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารไปตดัค่าเส่ือมราคาในงบกาํไรขาดทุน

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 74.07 ลา้นบาท 

หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2548 และ 2547 ตามวิธีราคาทุนจะเป็นดงัน้ี :- 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 ท่ีดิน 

อาคาร                

ส่ิงปลกูสร้างและ             

ส่วนปรับปรุง ท่ีดิน 

อาคาร                

ส่ิงปลกูสร้างและ             

ส่วนปรับปรุง 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ตามวธีิราคาทุน)     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 1,476,058,123 5,397,684,364 237,172,790 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 1,348,186,994 3,919,695,625 155,697,790 - 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไป     จด

จาํนองและวางเป็นประกนัไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุ 16 

อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยัใน

เดือนพฤศจิกายน 2548 อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดท้าํประกนัอุบติัภยักบับริษทัประกนัภยัในประเทศแห่ง

หน่ึงซ่ึงคุม้ครองความเสียหายของทรัพยสิ์นจากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัยอ่ยยงัมิไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ถูกทาํลายและเสียหาย และจาํนวนเงินชดเชยสาํหรับทรัพยสิ์นท่ีเสียหายท่ีจะไดรั้บจาก

การประกนัภยัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 เน่ืองจากจนถึงวนัท่ีในรายงาน บริษทัยอ่ย

และบริษทัประกนัภยัยงัอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ฝ่าย

บริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บการชดเชยจากการประกนัภยัสาํหรับสินทรัพยท่ี์ถูกทาํลายและ

เสียหายเตม็จาํนวน หรือถา้มี บริษทัยอ่ยจะมีผลขาดทุนท่ีไม่มีสาระสาํคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าว  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 153,266,241 112,324,408 40,472,572 12,982,006 

สิทธิการเช่า 46,268,019 40,468,019 38,218,019 38,218,019 

รายจ่ายสาํหรับสิทธิและประโยชน์ท่ีไดรั้บ

จากสมาคมบางกอกเนิสซ่ิงโฮมเพ่ือการ

ดาํเนินธุรกิจ 113,723,076 - - - 

 313,257,336 152,792,427 78,690,591 51,200,025 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (106,432,565) (56,669,703) (37,171,465) (6,777,657) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 206,824,771 96,122,724 41,519,126 44,422,368 

     

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 39,563,238 11,700,934 13,874,670 6,777,657 
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14. ทีด่ินทีย่งัไม่ได้ใช้เพือ่การดําเนินงาน 

ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2548 2547 

5ท่ีดินตามราคาทุนเดิม 367,181,670 367,181,670 

ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม่ 104,245,510 104,245,510 

โอนออกเพ่ือใชด้าํเนินงาน (32,500,000) - 

รวม 438,927,180 471,427,180 

ในปี 2542 บริษทัฯไดป้ระเมินราคาท่ีดินใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ดงักล่าวไวแ้ลว้ในงบการเงิน          

ขอ้ 12 

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน

มีจาํนวนประมาณ 29 ลา้นบาท 

15.  เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารในประเทศ เป็น

จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 158 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ 50 ลา้นบาท โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา ดอกเบ้ียเงิน

เบิกเกินบญัชีขั้นตํ่าของธนาคาร 



 

 -  34  - 

16. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2548 มีดงัน้ี : - 

 (หน่วย :ลา้นบาท)  

    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว     

    ส่วนท่ีถึงกาํหนด ส่วนท่ีถึงกาํหนด  เง่ือนไขท่ีสาํคญัของสัญญาเงินกูย้มื 

ลาํดบัท่ี วนัท่ีทาํสัญญา ผูใ้หกู้ ้ วงเงินกูย้มื ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม ระยะเวลาเงินกู ้ งวดชาํระคืนเงินตน้ งวดชาํระดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย 

เฉพาะบริษทัฯ           

1. 17 ธนัวาคม 2544 ธนาคารใน

ประเทศ 

2,300 290 1,140 1,430 9 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 26 มีนาคม 2545 ธนาคารใน

ประเทศ 

20 3 7 10 7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารใน

ประเทศ 

85 21 50 71 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

4. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน

ประเทศ 

139 29 90 119 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

5. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน

ประเทศ 

102 21 66 87 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

6. 5 ตุลาคม 2548 ธนาคารใน

ประเทศ 

350 53 297 350 7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

7. 29 กนัยายน 2548 ธนาคารใน

ประเทศ 

45 9 36 45 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

8. 1 ธนัวาคม 2548 ธนาคารใน

ประเทศ 

600 - 480 480 9 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

รวมเงินกู้ยมืเฉพาะของบริษทัฯ  426 2,166 2,592     
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 (หน่วย :ลา้นบาท)  

    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว     

    ส่วนท่ีถึงกาํหนด ส่วนท่ีถึงกาํหนด  เง่ือนไขท่ีสาํคญัของสัญญาเงินกูย้มื 

ลาํดบัท่ี วนัท่ีทาํสัญญา ผูใ้หกู้ ้ วงเงินกูย้มื ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม ระยะเวลาเงินกู ้ งวดชาํระคืนเงินตน้ งวดชาํระดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัย่อย           

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จํากดั         

1. 18 ธนัวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 500 50 387 437 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากดั         

1. 1 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 7 86 93 6 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จํากดั         

1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 - 300 300 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 8 กนัยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 37 8 20 28 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากดั         

1. 29 มีนาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 330 - 324 324 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากดั         

1. 11 มิถุนายน 2547 ธนาคารในประเทศ 150 - 150 150 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จํากดั         

1. 20 ตุลาคม 2539 ธนาคารในประเทศ 679 22 411 433 13 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 20 ตุลาคม 2533 สถาบนัการเงินใน

ประเทศ 

679 22 411 433 13 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั วฒันเวช จํากดั         

1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 26 90 116 6 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั สมติิเวช จํากดั (มหาชน)         

1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 1,700 160 1,358 1,518 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 26 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 185 19 166 185 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. 2 มิถุนายน 2548 ธนาคารในประเทศ 165 25 22 47 6 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอสอ ีจํากดั         

1. 26 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 11 104 115 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

รวมเงินกู้ยมืของบริษทัย่อย  350 3,829 4,179     

รวมเงินกู้ยมืของบริษทัฯและบริษทัย่อย  776 5,995 6,771     

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้าํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตและอุปกรณ์บางส่วนเป็นประกนัเงินกูย้มืระยะยาว

ขา้งตน้ 
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ระหวา่งปี 2541 - 2547 บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญา

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจาํนวน 4 คร้ังกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่งในประเทศโดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  

หน้ีสินระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ไดใ้ชส้ญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นหลกัประกนัการกูย้มื       

นอกจากน้ีกรมธรรมป์ระกนัภยัยงัไดร้ะบุใหย้กผลประโยชน์จากการประกนัภยัอาคารและอุปกรณ์ใหแ้ก่ 

สถาบนัการเงินดงักล่าว 

17. เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 352,907 319,029 108,493 74,459 

หกั : ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (36,156) (39,722) (10,406) (8,685) 

รวม 316,751 279,307 98,087 65,774 

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (115,794) (80,839) (37,280) (22,860) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 200,957 198,468 60,807 42,914 

เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 

 เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสญัญาเช่าซ้ือหลายสญัญาโดยมีเง่ือนไขชาํระ

หน้ีเป็นรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัหลายแห่งเพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์

และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และ

เม่ือครบกาํหนดสญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดใน

สญัญา  
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18. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 2 2 เมษายน 2547 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหมี้การ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัฯจากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียน

เปล่ียนแปลงมูลหุน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2547 

 นอกจากน้ีท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 750 ลา้น

บาท เป็น 1,000 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 250 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท จาํหน่ายในราคาหุน้

ละ 6 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ และไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้

สามารถจองซ้ือหุน้เกินสิทธิได ้บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2547 ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ไดจ้องซ้ือหุน้และชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนในระหวา่งวนัท่ี 21-25 มิถุนายน 2547 เป็นจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 1,769 ลา้นบาท และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษทัฯไดจ่้ายคืนเงินค่าหุน้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีจ่ายเงิน

จองซ้ือหุน้เกินสิทธิ จาํนวนเงิน 269 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้เป็น 1,000 ลา้น

บาท เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2547 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2547 มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯอีกจาํนวน 180.50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 180.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 1,000 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 1,180.50 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้

สามญั จาํนวน 1,180.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 5 

สิงหาคม 2547 

 นอกจากน้ีท่ีประชุมดงักล่าวไดมี้มติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้โดยการเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมด

ของ บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั และ บริษทั โรงพยาบาล

กรุงเทพภูเกต็ จาํกดั จากผูถื้อหุน้อ่ืนทุกรายของบริษทัดงักล่าว โดยจ่ายชาํระค่าหุน้ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษทัฯตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยมิไดเ้สนอจ่ายเป็นเงินสด และมีมติอนุมติัการซ้ือหุน้ของ บริษทัโรงพยาบาล

รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

ในราคาไม่เกินหุน้ละ 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 360 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษทัฯ

ไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 215.49 ลา้นบาท 

 ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2547 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) เพิ่ม

อีกจาํนวน 127.42 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวทั้งส้ิน 342.91 ลา้นบาท  
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คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯเร่ิมทาํคาํเสนอซ้ือหุน้

ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2547 ถึง 16 ธนัวาคม 2647 ซ่ึงภายหลงัส้ินสุดการแลกหุน้ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้

ในบริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั และบริษทัโรงพยาบาล

กรุงเทพภูเกต็ จาํกดั เป็นร้อยละ 92.92 ร้อยละ 98.53 และร้อยละ 99.47 ตามลาํดบั และคิดเป็นจาํนวนหุน้ท่ี

ตอ้งจดัสรรเท่ากบั 112,251,510 หุน้ 18,528,904 หุน้ และ 32,629,694 หุน้ ตามลาํดบั หรือรวมทั้งหมด 

163,410,108 หุน้ ทาํใหเ้หลือหุน้จากการจดัสรรจาํนวน 17,089,892 หุน้ ซ่ึงตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้

คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2547 มีมติใหอ้าํนาจคณะกรรมการบริษทัฯดาํเนินการกรณีท่ีมีหุน้เหลือจาก

การจดัสรรโดยสามารถเสนอขายหุน้ดงักล่าวใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจงตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ท่ี 

กจ.12/2543 

 หุน้สามญัจาํนวน 163,410,108 หุน้ ท่ีออกเพื่อแลกกบัหุน้ของบริษทัทั้งสามแห่งดงักล่าวขา้งตน้ บนัทึก

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีคาํนวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ดว้ยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flows) ในราคาหุน้ละ 10.21 บาท เป็นผลใหบ้ริษทัฯมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้เพิ่มข้ึน

จาํนวน 163.41 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้เพิ่มข้ึนจาํนวน 1,505 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนทุน

ชาํระแลว้เป็น 1,163.41 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2547 

 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 9/2548 ไดมี้มติใหต้ดัหุน้จดทะเบียน

ท่ีคงเหลือจากการจดัสรรจาํนวน 17,089,892 หุน้ดงักล่าวออก และเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯลดทุนจดทะเบียนซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรร ดงักล่าวพร้อมทั้ง

ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 20,000,000 หุน้ ซ่ึงบริษทัฯไดถื้อเป็นการจดทะเบียนลดทุน

และเพิ่มทุนในคราวเดียวกนั เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2548 ทาํใหบ้ริษทัฯมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 

1,183,410,108 บาท 

 นอกจากน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯปรับโครงสร้างการถือหุน้ภายในกลุ่ม โดย

การทาํคาํเสนอซ้ือหุน้ทั้งหมดจากผูถื้อหุน้กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออก ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัโรงพยาบาล

กรุงเทพพทัยา จาํกดั บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั บริษทั วฒันเวช จาํกดั และบริษทัโรงพยาบาล

กรุงเทพระยอง จาํกดั โดยมีเง่ือนไขวา่ ผูถื้อหุน้ของกลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกดงักล่าวจะตอ้งซ้ือหุน้ของ

บริษทัฯดว้ยเงินค่าหุน้ทั้งจาํนวนท่ีไดรั้บชาํระจากบริษทัฯจากการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี 

หุน้ของบริษทัฯท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของกลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกจะประกอบดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษทัจาํนวน 20 ลา้นหุน้ดงักล่าวขา้งตน้และ/หรือหุน้ของบริษทัท่ีกรุงเทพพทัยาถืออยู ่ซ่ึงจะเสนอขายต่อ

ผูถื้อหุน้กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกในราคาเดียวกนัคือ 14.59 บาทต่อหุน้ โดยจะเป็นการขายหุน้ของ

บริษทัฯท่ีบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั ถืออยูท่ ั้งจาํนวนจนหมดก่อน แลว้จึงขายหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษทัฯตามลาํดบั ทั้งน้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขจดัการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งบริษทัฯและบริษทั 

โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 
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19. เงินปันผล 

 ท่ีประชุมใหญ่สามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจาํปี 2548 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2548 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,163,410,108 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้ละ 0.50 

บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 582 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 27.8 ลา้นบาท

โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2548  

 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2547 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2547 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับ

หุน้สามญัจาํนวน 75 ลา้นหุน้ (มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 10 บาท) ในอตัราหุน้ละ 4 บาท เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้น

บาท ซ่ึงเป็นอตัราท่ีประกาศจ่ายก่อนท่ีบริษทัฯจะจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้าก 10 บาท เป็น 

1 บาทต่อหุน้ และจดัสรรกาํไรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 16 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผล

ดงักล่าวในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2547 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรเงินสาํรองอยา่งนอ้ย    ร้อยละ 

5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

     บริษทัยอ่ยในประเทศตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัฯทาํมา

หาได ้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนทุน จด

ทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์สาํรองตาม

กฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

21. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย

สมทบใหใ้นอตัราท่ีตกลงร่วมกนัโดยเป็นอตัราร้อยละของเงินเดือนปัจจุบนักองทุนสาํรองเล้ียงชีพบริหารโดย

สถาบนัการเงินหลายแห่ง และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุน 

ในปี 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯเป็นจาํนวนเงิน 35.43 ลา้นบาท (254 7 : 

18.42 ลา้นบาท) และเฉพาะบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 11.50 ลา้นบาท (2547 : 9.28 ลา้นบาท) 
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22. จํานวนและค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

จาํนวนพนกังาน ณ วนัส้ินปี (คน) 7,817 5,972 2,256 1,964 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานสาํหรับปี (พนับาท) 2,511,711 1,846,365 968,765 828,048 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน  

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและจากการท่ีคู่สญัญา

อาจจะไม่ปฏิบติัตามสญัญาในอนาคต ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ี

เหมาะสมในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรกต็าม บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  ไม่มีนโยบายท่ีจะ

ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

23.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียง

จากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากและเงินกูย้มืจากธนาคาร อยา่งไรกต็าม เงินฝากและเงินกูย้มืจากธนาคาร

มีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด (Floating interest rate) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงมิไดใ้ชต้ราสาร

อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

23.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่สามารถจะปฎิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บั

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้นโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของคู่คา้ และจาํกดัการอนุมติัวงเงิน สินเช่ือ มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการให้

สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงในงบดุล 

23.4 มูลค่ายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมี

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ดงันั้น มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

ดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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24. สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อจดัสร้างตกแต่งเป็นสวนของอาคารโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลาการ

เช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2576 กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน โดย 5 ปีแรก

จ่ายค่าเช่าในอตัราเดือนละ 10 ,000 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุกๆ 5 ปี และสาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่า

เดือนละ 25,000 บาท 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปีนบัตั้งแต่

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2567 กาํหนดชาํระค่าเช่าสาํหรับ 17 เดือนแรก ในอตัราเดือน

ละ 200,000 บาทและเพิ่มอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  สาํหรับ 3 ปีสุดทา้ย มีอตัราค่าเช่าเดือนละ 

560,000 บาท  

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลา

การเช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2577 โดยจะเร่ิมชาํระค่าเช่าคร้ังแรกในวนัท่ี 

10 ตุลาคม 2548 ในอตัราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก 3 ปีในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าราย

เดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นลานจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 7 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 

1 กนัยายน 2548 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี  1 

กนัยายน 2548  ในอตัราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 เป็นตน้ไป ชาํระค่าเช่าใน

อตัราเดือนละ 175,000 บาท 

บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสญัญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 กาํหนด

ระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 โดยอตัราค่าเช่ารายปีในปีแรกของการเช่าเท่ากบั 3.39 

ลา้นบาท และปรับทุก ๆ ปี ในอตัราร้อยละ 2.75 ต่อปี รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.11 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย

ตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจาํนวน 38.78 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดค่าเช่า ส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็น

รายเดือนสุทธิจากค่าเช่าล่วงหนา้ในอตัราร้อยละ 85 ของค่าเช่า นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาบริการกบั

บริษทัฯเดียวกนัในการใหบ้ริการในอาคารจอดรถดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.41 ลา้น

บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัยอ่ยจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้แลว้จาํนวน 38.78 ลา้นบาท (2547 : 32.80 ลา้น

บาท) และตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายแลว้ในปีปัจจุบนัจาํนวน 0.85 ลา้นบาท (2547 : 0.08 ลา้นบาท)  

ในปี 2548 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อใช้

ดาํเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าเดือนละ 1 ,000,000 บาท เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2548 



 

 -  42  - 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ประกอบดว้ย :- 

25.1 ภาระผูกพนั  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะของ

บริษทัฯ 

ภาระผกูพนัตามสัญญา   

-  ตามสัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน (รวมสัญญาเช่าระยะยาวในหมายเหตุ 24) 320 83 

-  ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและบริการบาํรุงรักษาระบบ 37 19 

-  ตามสัญญาเพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 178 133 

-  ตามสัญญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาล 444 248 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้   

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั 64 44 

รวม 1,043 527 

25.2 คดีฟ้องร้อง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งในคดีฟ้องร้อง

ท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงในปี 2539 โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 

659.6 ลา้นบาท ศาลแพง่ไดพ้ิพากษาใหย้กฟ้องโจทกเ์ม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2547 ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่ง

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดร่้วมปรึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษทัยอ่ยและมีความเห็นวา่คาํอุทธรณ์ของโจทกจ์ะไม่เปล่ียนแปลงคาํพิพากษาของศาลแพง่ท่ียกฟ้อง

โจทกด์งักล่าว  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งใน

คดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงในปี 2545 โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็น

เงินประมาณ 39.40 ลา้นบาท คดีดงักล่าวกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ทั้งน้ีฝ่ายบริหาร

ของบริษทัยอ่ยและทนายความของบริษทัยอ่ยมีความเห็นวา่คาํตดัสินของศาลจะไม่ก่อใหเ้กิดความ

เสียหายแก่บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเป็นจาํเลยในคดีฟ้องร้องเงินประกนัการ

ก่อสร้างอาคารเป็นจาํนวนเงิน 14.37 ลา้นบาท คดีดงักล่าวอยูใ่นการพิจารณาคดีของศาลลม้ละลายกลาง 
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26. การซ้ือบริษัทย่อย  

ในระหวา่งเดือนเมษายนถึงธนัวาคม 2548 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย คือ  บริษทั            

บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั บริษทั วฒันเวช จาํกดั  และบริษทั บี ดี เอม็ เอส อินเตอร์เนชัน่แนล เมดิเคิล 

เซอร์วิสเซส จาํกดั โดยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและหน้ีสินท่ีรับภาระมาปรากฏ ณ วนัท่ีซ้ือ ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 318,868,431 

เงินลงทุนระยะสั้น 134,243 

ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 44,421,577 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10,534,578 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 22,098,220 

เงินลงทุน 19,060,010 

ท่ีดิน และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,349,530,584 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 125,149,945 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,451,737 

เจา้หน้ีการคา้ (68,753,479) 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,175,048) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (55,780,338) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (32,048,152) 

เงินกูย้มืระยะยาว (1,023,877,720) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 710,614,588 

ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย (216,284,654) 

ส่วนเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย (213,778,255) 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 280,551,679 

บวก : ค่าความนิยม 75,810,560 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุนท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย 356,362,239 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม 198,976,310 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุนทั้งส้ินในระหวา่งงวด 555,338,549 

หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (318,868,431) 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 236,470,118 
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27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไร และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้น

งบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวได ้

28. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บั

กรรมการบริหาร 

29. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัฯไดท้าํคาํเสนอซ้ือหุน้จากกลุ่มผูถื้อหุน้ โรงพยาบาลภาคตะวนัออก ตามท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2547 และทาํใหบ้ริษทัฯมีสดัส่วนการถือหุน้ในกลุ่มบริษทั

ดงักล่าวเพิ่ม โดยเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2549 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จาก

เดิม 1,163 ลา้นบาท เป็น 1,181 ลา้นบาท เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัดงักล่าว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2549 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯจดัตั้งบริษทั

ยอ่ย และบริษทัร่วมในประเทศกมัพชูา คิดเป็นเงินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 84 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

การถือครองท่ีดินและประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศดงักล่าว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2 /2549 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2549 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปัน

ผลสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,181,037,800 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวม

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 590.5 ลา้นบาท และจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 0.29 ลา้นบาท โดยให้

นาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจาํปี 2549 เพื่ออนุมติัโดยกาํหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549 
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30. การแสดงรายการในงบการเงินและการจัดประเภทรายการใหม่ 

การแสดงรายการในงบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2544 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการทางบญัชีบางรายการในงบการเงินปี 2547 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบใหม่ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผู ้

ถือหุน้ตามท่ีรายงานไปแลว้ 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ผยแพร่จากคณะกรรมการของบริษทัฯ ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2549 
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