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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 

1. ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย  และ         ได้

แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2537  บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนิน

ธุรกิจหลกัคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนเลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวง

บางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

2.   เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ .ศ. 2547 และการ

แสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้        ลง

วนัท่ี 14 กนัยายน 2544 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3.    เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 254 9 และ 254 8 ของ

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

ประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน้  B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd., Angkor Pisith Co., 

Ltd. และ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกมัพชูา  (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ 

“บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี :- 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 

  2549 2548 2549 2548 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ      

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล 105 ลา้นบาท 105 ลา้นบาท 79.00 79.00 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป 75 ลา้นบาท 75 ลา้นบาท 74.02 74.02 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เซ็นทรัลแลป 10 ลา้นบาท  10 ลา้นบาท 95.00 95.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล 400 ลา้นบาท 400 ลา้นบาท 100.00 81.00 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 98.53 98.53 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 99.71 63.35 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 99.47 99.47 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 586 ลา้นบาท 88.31 87.57 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 180 ลา้นบาท 99.47 61.99 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริการ 30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 
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บริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของการถือหุน้

โดยบริษทัฯ (ร้อยละ) 

  2549 2548 2549 2548 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ (ต่อ)      

B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลา้นเรียล 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 1,000 ลา้นบาท 92.92 92.92 

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 

- 80.00 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท - 97.06 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท - 79.72 - 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั ประกนัสุขภาพ 95 ลา้นบาท - 99.94 - 

บริษทั เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล  

 เฮลธ์แคร์ จาํกดั 

ลงทุนในต่างประเทศ 5 ลา้นบาท - 100.00 - 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 20,000 ลา้นเรียล - 100.00  

ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย      

บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอส อี จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 95 ) 

ใหบ้ริการจดัการและบริหาร

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ

รักษาพยาบาล  

0.1 ลา้นบาท 0.1 ลา้นบาท - - 

บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 100 ) 

ภตัตาคารและประกอบ            

อาหารสุขภาพ 

14 ลา้นบาท 14 ลา้นบาท - - 

บริษทั ภูเกต็เฮลท ์แอนด ์ทราเวลิ จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 100 ) 

การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท - - 

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ เฮล็ธแคร์ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 74 ) 

ภตัตาคารและประกอบ           

อาหารสุขภาพ 

15 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท - - 

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 60) 

โรงพยาบาล 188 ลา้นบาท - - - 

3.2 อตัราส่วนร้อยละของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม  

 อตัราส่วนร้อยละของสินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 สรุปไดด้งัน้ี :- 

  

อตัราร้อยละของสินทรัพยข์อง

บริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นงบดุลรวม 

อตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ

คนไขข้องบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่น

งบกาํไรขาดทุนรวม 

  2549 2548 2549 2548 

 บริษทัยอ่ย     

1. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 0.66 1.00 0.85 1.31 

2. บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 0.69 0.70 1.31 0.42 

3. บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 0.12 0.16 0.23 0.23 

4. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 3.78 4.73 4.02 4.63 

5. บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั 0.01 0.01 - - 

6. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั 1.33 1.68 1.37 1.56 

7. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 4.85 6.43 3.56 5.27 

8. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 1.51 2.06 1.08 1.41 

9. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 4.22 4.96 6.72 7.68 

10. บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 4.84 6.66 7.23 7.03 

11. บริษทั วฒันเวช จาํกดั 2.84 3.79 3.00 2.05 

12. บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 0.25 0.19 - - 
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อตัราร้อยละของสินทรัพยข์อง

บริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นงบดุลรวม 

อตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ

คนไขข้องบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่น

งบกาํไรขาดทุนรวม 

  2549 2548 2549 2548 

13. B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 0.33 0.53 - - 

14. บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 22.15 27.61 23.33 27.08 

15. Angkor Pisith Co., Ltd. 0.84 - - - 

16. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 11.35 - 10.90 - 

17. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั 2.02 - 1.88 - 

18. บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั 0.15 - - - 

19. บริษทั เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล  

 เฮลธ์แคร์ จาํกดั 0.02 - - - 

20. Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 0.73 - - - 

3.3 ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนใน              

บริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

3.4 ผลต่างของตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีเกินกวา่หรือตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสามารถ

ระบุไดข้องบริษทัยอ่ยตามส่วนของบริษทัฯ ณ วนัซ้ือหุน้ไดแ้สดงภายใตห้วัขอ้ “ค่าความนิยม/ค่าความ

นิยมติดลบ” ในงบดุลและตดัจาํหน่ายหรือรับรู้เป็นรายไดภ้ายในระยะเวลา 10-20 ปี 

3.5 ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ 

3.6 งบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน          

ณ วนัท่ีในงบดุลสาํหรับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินหรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนสาํหรับ

รายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ 

“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี /มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีป่ระกาศใช้ 

4.1 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 25/2549 โดยให้

ทางเลือกในกรณีท่ีกิจการมีการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม สามารถเลือกปฏิบติัโดยคาํนวณ ค่าเส่ือมราคาท่ีตดั

ไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม แทนท่ีจะคาํนวณจากราคาท่ีตีใหม่ 

 อยา่งไรกต็ามในงบการเงินปี 2549 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดเ้ลือกใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึก

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม โดยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้

ทุนเดิม แทนท่ีจะคาํนวณจากราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงวิธีการปฎิบติัดงักล่าวเป็นไปตามทางเลือกตามประกาศ

ดงักล่าวขา้งตน้ หากบริษทัยอ่ยดงักล่าวเลือกคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาท่ีตี

ใหม่จะทาํใหก้าํไรสุทธิสาํหรับปีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ลดลงจาํนวนประมาณ 68 ลา้นบาท 

 นอกจากน้ี บริษทัฯอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาวิธีการบญัชีสาํหรับการบนัทึกท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ตามวิธีราคาทุนเดิมหรือราคาประเมินใหม่ เพื่อใหทุ้กบริษทัในกลุ่มปฏิบติัตามนโยบายเดียวกนั หาก

กลุ่มบริษทัเลือกบนัทึกราคาสินทรัพยต์ามราคาทุนเดิมจะทาํใหสิ้นทรัพยใ์นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2549 ลดลงประมาณ 2, 229 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ : 427 ลา้นบาท) ตามรายละเอียดท่ีกล่าว

ไวใ้น หมายเหตุ 14 และ 15 

4.2 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 26/2549 เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (แกไ้ข

เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) โดยใหแ้กไ้ขการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วม และ

บริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุน โดยกิจการท่ีไม่ประสงคจ์ะ

ใชว้ิธีราคาทุนในปี 2549 กใ็หใ้ชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามเดิมจนถึงส้ินปี 2549 และใหใ้ชว้ิธีราคาทุนเร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2550 

 ทั้งน้ีบริษทัฯเลือกท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีในปี  2550 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในปี  2550 นั้น จะ

มีผลใหบ้ริษทัฯตอ้งปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี  2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบใน      งบ

การเงินสาํหรับปี 2550 ใหม่ ซ่ึงจะมีผลทาํใหก้าํไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี  2549 ลดลง

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 204 ลา้นบาท (0.17 บาทต่อหุน้) และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล             ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2549 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ  1,625 ลา้นบาท (ซ่ึงเป็นการลดกาํไรสะสมลงจาํนวน

ประมาณ 721 ลา้นบาท และลดบญัชีอ่ืน ๆ ในส่วนของผูถื้อหุน้อีกจาํนวนประมาณ 904 ลา้นบาท) 
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

 5.1 การรับรู้รายได้ 

  รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

   รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค่้ารักษาพยาบาล  

ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจาํหน่ายแลว้ 

  รายได้ค่าบริการ 

   รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้  

  ดอกเบีย้รับ 

   ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  เงินปันผลรับ 

   เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงกาํหนดจ่าย

คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยั            

จะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากหน้ีท่ีเรียกเกบ็ไม่ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

พิจารณาความเพียงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายุ

ของลูกหน้ีและความสามารถในการชาํระหน้ี หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือไม่สามารถเรียกเกบ็เงินได ้

5.4 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

อยา่งใดจะตํ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกั

ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 



 

 - 14 - 

5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) และบริษทัร่วมบนัทึกตามวิธีส่วนได้

เสีย 

เงินลงทุนอ่ืนท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงบริษทัฯถือเป็นเงินลงทุน

ทัว่ไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริษทัฯจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อ             เม่ือ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บของเงินลงทุนตํ่ากวา่ราคาทุนในบญัชี 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดซ่ึงบริษทัฯถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตาม

มูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงิน

ลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวออกไปจึง

บนัทึกมูลค่านั้นในงบกาํไรขาดทุน 

5.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ /ค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือราคาท่ีประเมินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน

หรือราคาท่ีประเมินใหม่หกัค่าเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเส่ือมราคาของอาคารและ

อุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีประเมินใหม่ของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน

โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้สินทรัพยข์องบริษทัฯท่ีซ้ือมาก่อนปี 2531 คิดค่าเส่ือม

ราคาตามวิธียอดลดลง 

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 อยา่งไรก็

ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลง

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได ้

ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมี

ยอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ” อยูใ่นส่วนของ  ผูถื้อหุน้ 

ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนาํไปหกัออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการ   ตีราคาท่ีดิน

และอาคาร” ไม่เกินจาํนวนซ่ึงเคยตีราคาเพิ่มข้ึนของสินทรัพยช์นิดเดียวกนั และส่วนท่ีเกินจะ

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

บริษทัยอ่ยสองแห่งไดใ้ชน้โยบายการบนัทึกค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท่ี์ตีเพิ่มโดยคาํนวณค่า

เส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       งบ

การเงินขอ้ 4.1 

5.7 สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเคร่ืองมือแพทย ์และยานพาหนะ ตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่า

การเงิน เป็นสินทรัพย ์และหน้ีสินดว้ยจาํนวนเท่ากบัราคายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของ

สญัญา หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ซ่ึงใช้

อตัราดอกเบ้ียตามสญัญาสาํหรับการคิดลด เพื่อคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

โดยดอกเบ้ียจ่ายจะถูกบนัทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายสุญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินตามยอด

คงเหลือของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินในแต่ละงวด 
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5.8 การเช่าดําเนินงาน 

การเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียง และกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้หเ้ช่าได ้                  

จดัประเภทเป็นการเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบ

กาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่และค่าตัดจําหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสิทธิการเช่าและคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  ซ่ึงแสดง

ดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าตดั

จาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 - 

10 ปี หรือตามอายสุญัญา 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสอบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีของ           

สินทรัพยด์งักล่าวสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง 

ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าจากการใชง้านของสินทรัพยแ์ลว้แต่จาํนวน

ใดจะสูงกวา่ ) การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน และจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การลดมูลค่าดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไป

ในทางท่ีลดลง 

5.11 รายได้รอตัดบัญชี 

รายไดร้อตดับญัชี ไดแ้ก่ เงินรับล่วงหนา้ค่ารักษาพยาบาลจากสมาชิกบตัรโครงการชีวีมีสุข ( Life 

Privilege) กาํหนดตดับญัชีเป็นรายไดภ้ายในระยะเวลา 10 ปี 



 

 - 17 - 

5.12  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการซ่ึงมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบ

ดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

5.15 ภาษีเงินได้  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

ชัว่คราว เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้ หุน้กูแ้ละเงินกูย้มื      ระยะยาว 

ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินนอกงบดุล

เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 
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5.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้

การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 254 9 และ 254 8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ 

ดงัต่อไปน้ี:- 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 767,832,780 449,604,359 60,449,522 100,760,368 

เงินฝากประจาํ 441,526,185 100,701,257 8,078 7,448,018 

 1,209,358,965 550,305,616 60,457,600 108,208,386 

หกั: เงินฝากซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือน     

          และเงินฝากท่ีนาํไปคํ้าประกนั (108,310,109) (21,355,706) (8,078) (7,448,018) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,101,048,856 528,949,910 60,449,522 100,760,368 

7. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีกาํหนดระยะเวลาเกินกวา่ 3 เดือน 

และเงินฝากออมทรัพยจ์าํนวนรวม 13.8 ลา้นบาท (2548 : 20.6 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ 7.4 ลา้นบาท

ในปี 2548 ไปวางเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคาร ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 26.1 
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8. ลูกหนีก้ารค้า 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 - คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,106 13,288 4,119 4,284 

 - คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน 418 57 403 115 

 - คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน 9 231 9 83 

 - คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - 391 - - 

รวมลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,533 13,967 4,531 4,482 

     

กจิการอืน่     

 - คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 939,923 521,675 385,205 212,850 

 - คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน 55,483 31,969 28,297 13,504 

 - คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน 79,316 14,443 57,566 7,291 

 - คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 28,237 16,721 21,754 8,897 

รวมลกูหน้ีบริษทัอ่ืน 1,102,959 584,808 492,822 242,542 

หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (45,031) (34,360) (20,924) (20,924) 

รวมลกูหน้ีบริษทัอ่ืน - สุทธิ 1,057,928 550,448 471,898 221,618 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 1,060,461 564,415 476,429 226,100 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึง

เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน ราคาท่ีตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีธนาคารพาณิชยคิ์ดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

ซ้ือและจาํหน่ายทรัพยสิ์น ราคาท่ีตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

   (ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว) 

    

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 15.0 4.9 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 135.0 5.5 

ดอกเบ้ียรับ - - 0.8 4.5 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - - - 0.4 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 11) - - 578.4 - 

รายไดอ่ื้น - - 40.9 26.9 

ตน้ทุนบริการ - - 135.5 117.1 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 75.9 3.6 

เงินปันผลจ่าย - - 1.5 - 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั - - 2,068.6 557.1 

ซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ - - 14.0 38.2 

ซ้ืออาคารและส่ิงปลกูสร้าง - - - 127.0 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - 12.5 - 5.8 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 1.5 6.6 1.5 1.8 

ดอกเบ้ียรับ - 0.2 - 0.2 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 11) - 99.7 3.9 99.7 

รายไดอ่ื้น - 4.9 - 4.4 

ตน้ทุนบริการ 23.0 18.8 10.3 17.2 

ดอกเบ้ียจ่าย 0.4 - - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 23.7 0.2 19.8 - 

เงินปันผลจ่าย - 17.6 - 17.6 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั 0.2 135.0 0.2 135.0 

     

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 7.1 7.1 6.9 7.1 

ตน้ทุนบริการ 1.7 - 1.5 - 

ดอกเบ้ียจ่าย - 0.5 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 12.2 4.2 6.2 4.2 

เงินปันผลจ่าย 36.3 5.6 36.3 5.6 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบดุลซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี :-  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 2,351 1,369 

บริษทัร่วม 46 5,775 - 2,056 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,487 8,192 2,180 1,057 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,533 13,967 4,531 4,482 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 27,460 15,760 

รวม - - 27,460 15,760 

     

อืน่ๆ     

บริษทัยอ่ย - - 30,888 2,977 

บริษทัร่วม - 2,797 - 152 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 166,029 - -  

รวม 166,029 2,797 30,888 3,129 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 166,029 2,797 58,348 18,889 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 35,000 - 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 35,000 - 

     

เงนิปันผลค้างรับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 543,523 - 

รวมเงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 543,523 - 
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(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1,201 1,201 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 1,201 1,201 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 77,859 77,606 

บริษทัร่วม - 15,393 - 15,393 

รวมดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - 15,393 77,859 92,999 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 10,000 10,000 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,163 - - - 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 21,163 10,000 - - 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 10,458 4,582 

บริษทัร่วม 6,927 16,098 2,425 2,753 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,695 664 6,204 - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 14,622 16,762 19,087  7,335 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 29,356 11,906 

บริษทัร่วม - 3,879 - - 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,160 3,358 3,732 - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,790 - 4,790 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 6,160 12,027 33,088 16,696 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปีสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม

2548 เพิ่มข้ึน ลดลง 

31 ธนัวาคม

2549 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 10,000 - - 10,000 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,359 196 11,163 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000 11,359 196 21,163 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

31 ธนัวาคม

2548 เพิ่มข้ึน ลดลง 

31 ธนัวาคม

2549 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - 35,000 - 35,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 35,000 - 35,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 1,201 - - 1,201 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,201 - - 1,201 

เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัรา  MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี 

และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั เป็นลูกหน้ีบริษทัฯในส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวนเงิน              

4 ลา้นบาท ผอ่นชาํระหน้ีเป็น 2 งวด คือ ภายในเดือนธนัวาคม 2552 และในเดือนธนัวาคม 2553 โดยผอ่นชาํระ

งวดละเท่า ๆ กนั  

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิง             

ปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทัฯ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ดอกเบ้ียคา้งรับของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 

จาํนวนเงิน 83.19 ลา้นบาท (2548 : 83.19 ลา้นบาท) ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ี

สงสยัจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 ลา้นบาท (2548 : 9.58 ลา้นบาท) ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญดงักล่าวเพียงพอ และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดจาํนองท่ีดินเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่บริษทัฯ 

สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษทัฯ 

 บริษทัไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้กโดยกาํหนดค่าจา้งบริหารงานเป็นอตัรา

ร้อยละของกาํไรขั้นตน้ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่ายในอตัราร้อยละ 2.5 - 

5 ในปีท่ี 1 - 5 และอตัราร้อยละ8 ตั้งแต่ปีท่ี 6 

 สาํหรับค่าตอบแทนของปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ผูว้า่จา้งขอพกัชาํระค่าตอบแทนการบริหารดงักล่าวไว ้และจะเร่ิม

ทยอยชาํระค่าจา้งบริหารดงักล่าว ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไป 

บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัร่วมซ่ึงเปล่ียนสถานะเป็น

บริษทัยอ่ยในปี 2549 เป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจาก

สดัส่วนผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญาและชาํระค่าจา้งบริหารเป็นรายเดือน เร่ิมชาํระงวด

แรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2545 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2546 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็น

ระยะเวลา 3 ปี เพื่อปลูกสร้างอาคารโดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุใน

สญัญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 ในปี 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อ

ใชด้าํเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุในสญัญา เร่ิม

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในปี 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบาํเหน็จใหแ้ก่กรรมการและ

ผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 33.48 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ : 17.61 ลา้นบาท) (2548 : 24 ลา้นบาท และเฉพาะ

บริษทัฯ : 19.38 ลา้นบาท) 

10.  สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

ยา และเวชภณัฑ ์ 172,462,380 134,225,375 43,820,389 55,121,268 

พสัดุและอ่ืน ๆ 15,279,225 17,683,268 12,553,693 14,883,696 

นํ้ายาตรวจวเิคราะห์ 13,401,181 8,952,836 - - 

รวม 201,142,786 160,861,479 56,374,082 70,004,964 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย/ผลขาดทุนทีเ่กนิกว่าเงินลงทุนใน        

บริษัทย่อยซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ 

แลว้ 

อตัราร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับ 

     วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 2549 2548 

   2549 2548 2549 2548 2549 2548   

บริษทัร่วม           

บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัฯ           

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล  280 ลา้นบาท - 49.00 - 223,489 - 432,908 - 96,040 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและ

จาํหน่ายยา 

21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 52,500 52,500 73,243 69,413 3,938 3,675 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

โทรทศันแ์ละวทิย ุ

5 ลา้นบาท 30.00 30.00 1,500 1,500 1,451 567 - - 

บริษทั เอส อาร์ พร็อพเพอร์ต้ี  

 อินเวสทเ์มน้ท ์จาํกดั 

อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 101 101 - - 

Seam Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 - 101 - 101 - - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 - 88 - 88 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดย

บริษทัฯ 

    
54,290 277,590 74,984 502,989 3,938 99,715 
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(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ 

แลว้ 

อตัราร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับ 

     วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 2549 2548 

   2549 2548 2549 2548 2549 2548   

บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัย่อย           

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั  โรงพยาบาล 188 ลา้นบาท - 30.00 - 56,253 - 72,091 4,500 - 

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย     1,300 57,553 - 73,090 4,500 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบันทกึโดย

วธีิส่วนได้เสียในงบการเงินรวม 

    
55,590 335,143 74,984 576,079   

บริษทัย่อย           

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ                  

พระประแดง จาํกดั 

โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 100,324 112,415 - - 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์                           

ซิสเทม็ส์ จาํกดั  

เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 102,761 81,992 - - 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์  

 แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 22,480 19,807 950 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 81.00 415,020 323,288 492,627 355,654 - - 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล      1 ลา้นบาท 100.00  100.00 999 999 1,136 (2,853) - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

จาํกดั 

โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.53 98.53 572,465 572,465 776,094 750,749 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.71 63.35 245,760 122,897 243,420 125,528 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00  100.00 150,000 150,000 158,004 133,369 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 616,490 562,088 - - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 2,272,275 2,008,568 - - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 88.31 87.57 580,341 576,325 668,529 588,789 - - 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.47 61.99 449,440 267,438 553,881 338,669 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์   

 เซอร์วสิเซส  จาํกดั 

บริการ 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 33,847 33,847 27,883 33,847 - - 

B.D.M.S. International Medical Services 

Co., Ltd. 

โรงพยาบาล 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 82,504 94,208 - - 

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 

80.00 - 152,044 - 142,331 - - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.06 49.00 705,759 - 991,568 - 577,493 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 79.72 - 814,649 - 794,434 - - - 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั ประกนัสุขภาพ 95 ลา้นบาท 99.94 - 37,027 - 37,411 - - - 

บริษทั เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล  

 เฮลธ์แคร์ จาํกดั 

ลงทุนใน

ต่างประเทศ 

5 ลา้นบาท 100.00 - 5,000 - 5,000 - - - 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 20,000 ลา้นเรียล 100.00 - 177,000 - 177,000  - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     6,657,566 4,365,474 8,266,152 5,202,830 578,443 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทั

ร่วมซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสียในงบ

การเงินเฉพาะ ของบริษทัฯ 

    

6,711,856 4,643,064 8,341,136 5,705,819 586,881 99,715 

แสดงในงบดุลภายใต้รายการ           

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

      

8,341,136 5,708,672 

  

 ผลขาดทุนทีเ่กนิกว่าเงินลงทุนในบริษทั

ย่อย ซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

      

- (2,853) 

  

       8,341,136 5,705,819   
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 254 8 ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมของบริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั มีมูลค่า

เกินกวา่ราคาทุนของเงินลงทุน บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส่วนเกินดงักล่าวในบญัชี “ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยตามวิธีส่วนไดเ้สีย” ภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียนในงบดุล 

การคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมบางแห่งสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 จาํนวนรวมประมาณ 8.7 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 

0.7 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปี (การคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และส่วนแบ่ง

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางแห่งสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 จาํนวนรวมประมาณ 7 ลา้น

บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 0.8 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปี) คาํนวณข้ึนจากงบการเงินท่ียงัมิไดผ้า่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น 

กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างการถือหุน้ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2548 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30) และทาํใหบ้ริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 

ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 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  

ในระหวา่งปี 2549 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติม ในบริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั จากผู ้

ถือหุน้เดิม จาํนวนรวม 0.43 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4.0 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 88.31 
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บริษทั วฒันเวช จาํกดั 

 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  

 ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

1/2549 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30) 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั 

 ในเดือนมิถุนายน 254 9 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั จาก           ผู ้

ถือหุน้เดิมจาํนวนรวม 22.19 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 34 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 754.46 ลา้นบาท โดย

บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 73.97 

ในไตรมาสท่ี 4 บริษทัฯลงทุนซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใน บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั จาํนวน 

1.7 ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 34 บาทคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 58.7 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้

ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเป็นจาํนวนร้อยละ 79.72 

บริษทั กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั   

 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  

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมิติเวชศรีราชา จาํกดั  

ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติม ใน

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวนรวม 5.58 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 15 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 83.75 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 30 

เป็นร้อยละ 59.78 และบริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  
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บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั  

ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างตามท่ีไดรั้บอมุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

1/2549 หมายเหตุประกอบการงบการเงินขอ้ 30 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองปี 2549 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ

ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุน้สามญัอีกจาํนวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท จดัสรรใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 4 หุน้เดิมเท่ากบั 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 5 บาท รวม 50 ,000,000 บาท ทาํใหทุ้นจด

ทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 40 ,000,000 หุน้ เป็น 50 ,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท รวมเป็นจาํนวน 

250,000,000 บาท 

บริษทัฯถือหุน้สามญัในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั ก่อนการเพิ่มทุนจาํนวน 39,855,148 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงต่อมาบริษทัฯใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนเดิมจาํนวน 

9,963,787 หุน้  ในราคาหุน้ละ 5 บาท รวมเป็นจาํนวน 49,818,935  บาท ดงันั้นสดัส่วนการถือหุน้สามญัหลงั

เพิ่มทุนรวมทั้งส้ิน 49,818,935 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 249,094,675 บาท 

ต่อมาในไตรมาสท่ีสามปี 2549 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนในส่วนท่ีเกินสิทธิท่ียงัคงเหลือจากการจอง ซ้ือ

หุน้ในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั จาํนวนรวม 35,813 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 0.18 ลา้นบาท  ทาํให้

บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 99.71 

กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลในประเทศกมัพูชา 

บริษทั เอส อาร์ พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสทเ์มน้ท ์จาํกดั 

 ในเดือนธนัวาคม 2548 บริษทัฯไดร่้วมลงทุนจดัตั้งบริษทั เอส อาร์ พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึง

จดทะเบียนในประเทศกมัพชูาดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นเรียล โดยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว

เท่ากบัร้อยละ 49 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 9.8 ลา้นเรียลหรือเทียบเท่า 0.1 ลา้นบาท 

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

 ในเดือนธนัวาคม 2548 บริษทัฯไดล้งทุนจดัตั้งบริษทั บี ดี เอม็ เอส อินเตอร์เนชัน่แนล เมดิเคิล เซอร์วิส

เซส จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกมัพชูาจาํนวน 9,200 ลา้นเรียล หรือเป็นเงินประมาณ 94 ลา้นบาทโดยมี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 100 
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Seam Reap Land Investment Co., Ltd. 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2549 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯจดัตั้ง  

Seam Reap Land Investment Co., Ltd ในประเทศกมัพชูาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อถือครองท่ีดินในประเทศ

ดงักล่าว โดยไดล้งทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 0.1 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราสดัส่วนการลงทุนใน

บริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 49   

Angkor Pisith Co., Ltd. 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2549 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯจดัตั้ง  

Angkor Pisith Co., Ltd. ในประเทศกมัพชูาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ

ดงักล่าว โดยไดล้งทุนในบริษทัดงักล่าวในไตรมาสท่ีสองเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 48.2 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

สดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 49 ต่อมาในไตรมาสท่ีสามปี 2549 บริษทั Angkor Pisit 

Co., Ltd. ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุน้สามญัอีกจาํนวน  4,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1,000 เหรียญสหรัฐ 

ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 1,000 หุน้ เป็น 5,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงบริษทั

ฯไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 3 ,510 หุน้ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 103.8 ลา้นบาท ดงันั้น สดัส่วนการ

ถือหุน้สามญัหลงัเพิ่มทุนรวมทั้งส้ิน 4 ,000 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 152 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราสดัส่วนการ

ลงทุนในบริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 80 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 10/2549 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2549 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯจดัตั้ง  

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ในประเทศกมัพชูาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาลในประเทศดงักล่าว    โดยไดล้งทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 177 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราสดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 100   

Phnom Penh First Property Co., Ltd. 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี  10/2549 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2549 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯจดัตั้ง  

Phnom Penh First Property Co., Ltd. ในประเทศกมัพชูาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อถือครองท่ีดินในประเทศ

ดงักล่าว โดยไดล้งทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 0.1 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราสดัส่วนการลงทุนใน

บริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 49   
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กลุ่มธุรกจิอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัโรงพยาบาล 

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 

บริษทั เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ จาํกดั 

ในเดือนกนัยายน 2549 ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เอเชีย   อินเตอร์

เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ จาํกดั จาํนวน 10,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 2.5 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 25 ,000 บาท โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในต่างประเทศ ต่อมาบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เตม็จาํนวนมูลค่าพร้อมทั้งไดซ้ื้อเงิน

ลงทุนเพิ่มเติมในบริษทัดงักล่าวจากการเพิ่มทุนจาํนวนรวม 490,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 4.975 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเป็นอตัราร้อยละ 100 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั  

ในเดือนเมษายน 2549 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม

ทั้งหมดจาํนวนรวม 9.49 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 3.9 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 37.03 ลา้นบาท โดยบริษทัฯมี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 99.94 
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12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  

(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละ

ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  (ลา้นบาท)  2549 2548 

เงนิลงทุนโดยบริษัทฯ      

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด      

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 120 19.00 342,915 342,915 

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 0.20 350 350 

    345,243 345,243 

บวก :  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน 

 

  679,137 254,659 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด    1,024,380 599,902 

      

เงนิลงทุนบริษัทอืน่      

บริษทั เอก็ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วินิจฉยัโรคดว้ย

เคร่ืองเอกซ์เรย ์ 80 5.11 4,520 4,520 

บริษทั ศนูยค์อมพิวเตอร์ จาํกดั  - - 25 25 

บริษทั เครือพญาไทเอกซ์เรย ์จาํกดั ใหเ้ช่าเคร่ืองมือ

แพทย ์    130 - 3 3 

บริษทั วินสโตร์ จาํกดั ขายส่ง-ปลีกสินคา้

อุปโภคบริโภค 142 0.36 226 226 

บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเท่ียว 25 2.12 531 531 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 1,732.05 16.31 903,156 - 

บริษทั ซูพีเรียไบไอเทค โฮลด้ิง จาํกดั การลงทุน 44 9.09 5,000 - 

    913,461 5,305 

หกั : สาํรองเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน    (254) (254) 

เงนิลงทุนบริษัทอืน่ - สุทธิ    913,207 5,051 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิเฉพาะ

ของบริษัทฯ 

 

  1,937,587 604,953 

บริษัทอืน่ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย      

บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 

หกั : สาํรองเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน    (66) (66) 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - สุทธิ    224 224 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิรวม    1,937,811 605,177 

ในไตรมาสท่ีสามปี 2549 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา  จาํกดั (มหาชน ) จาก          

ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 273 ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 3.1875 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 870.3 ลา้นบาท ทาํให้

บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 15.76 และในไตรมาสท่ี 4 ปี 2549 บริษทัฯไดซ้ื้อ

เงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทัดงักล่าวเพิ่มเติมอีก 9.5 ลา้นหุน้ เป็นเงินทั้งส้ิน 33 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มี

อตัราส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 16.31 
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13. เงินลงทุนในบริษัทอืน่  
 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ประเภท

กิจการ 

ทุนชาํระ

แลว้ 

อตัรา       

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับ 

    2549 2548 2549 2548 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        

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

5บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน  440,000 3.27 36,000 36,000 2,310 - 

รวม    67,650 67,650 2,310 - 

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

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่    55,317 55,317 2,310 - 

14. 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 2548 2,878,468,420  8,391,847,032  5,714,283,235  263,466,636  1,992,736,062  19,240,801,385  

เพิ่มข้ึนจากการลงทุนใน 

 บริษทัยอ่ย 512,662,335  1,463,008,044  937,986,963 41,422,443  314,697,676 3,269,777,461 

ซ้ือเพิ่ม 9,585,640  65,908,594 895,027,595 65,546,506  2,942,025,712 3,978,094,047 

โอนเขา้ 62,020,472  3,315,525,642 917,017,707 1,748,001  2,357,711  4,298,669,533 

โอนออก  (39,443,300) (47,907,457) (28,927,358) - (4,252,775,336) (4,369,053,451) 

จาํหน่าย - (12,383,231) (181,485,291) (10,018,938) (6,183,246) (210,070,706) 

31 ธนัวาคม 2549 3,423,293,567  13,175,998,624  8,253,902,851  362,164,648  992,858,579  26,208,218,269  

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

31 ธนัวาคม 2548 15,221,439  2,266,985,244  3,412,754,390  131,586,961  - 5,826,548,034  

เพิ่มข้ึนจากการลงทุนใน 

 บริษทัยอ่ย - 455,616,313 507,262,323 21,258,544 - 984,137,180  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 639,245,816 759,481,702 52,200,005 - 1,450,927,523 

โอนออก - (4,032,332) (11,022,544) - - (15,054,876) 

จาํหน่าย - (11,704,170) (124,999,448) (9,255,107) - (145,958,725) 

31 ธนัวาคม 2549 15,221,439  3,346,110,871  4,543,476,423  195,790,403  - 8,100,599,136  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2548 2,863,246,981  6,124,861,788  2,301,528,845  131,879,675  1,992,736,062  13,414,253,351  

31 ธนัวาคม 2549 3,408,072,128  9,829,887,753  3,710,426,428  166,374,245  992,858,579  18,107,619,133  

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    

   2548      952,530,880  

   2549      1,450,927,523 

   หกั : ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารของบริษทัยอ่ย    (72,969,919) 

   รวม      1,377,957,604 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือแพทย ์

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่       

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 

ซ้ือเพิ่ม 9,585,640  11,046,524  269,372,807  4,048,787  1,309,822,343  1,603,876,101  

โอนเขา้ - 1,682,206,183  627,818,064  168,001  - 2,310,192,248  

โอนออก - - - - (2,314,171,579) (2,314,171,579) 

จาํหน่าย - - (53,074,210) (3,780,225) - (56,854,435) 

31 ธนัวาคม 2549 569,635,882  3,255,452,563  2,833,258,681  148,884,247  387,349,424  7,194,580,797  

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 134,452,319  293,982,159  23,193,061  - 451,627,539  

จาํหน่าย - - (34,931,894) (3,780,222) - (38,712,116) 

31 ธนัวาคม 2549 - 484,586,344  1,299,384,014  90,768,603  - 1,874,738,961  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

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

31 ธนัวาคม 2549 569,635,882  2,770,866,219  1,533,874,667  58,115,644  387,349,424  5,319,841,836  

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี    

   2548      261,379,507 

   2549      451,627,539  

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนอาคารสาํหรับปี 2549 มีจาํนวนประมาณ  26 ลา้น

บาท สาํหรับบริษทัฯ และจาํนวนประมาณ 23 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 

ในปี 2542 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้า่จา้งบริษทัประเมินราคาอิสระ 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 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร” ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล  
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ในปี 2547 บริษทัยอ่ย 3 แห่งไดว้า่จา้งบริษทัประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาท่ีดินและอาคารทั้งหมด

ของบริษทัดงักล่าว  ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2547 และ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547 ระบุ

วา่บริษทัประเมินราคาใชเ้ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สาํหรับท่ีดินและวิธีราคาเปล่ียนแทน 

(Replacement Cost Approach) สาํหรับอาคาร โดยราคายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าว ณ วนัท่ีรายงานมีราคา

ประเมินรวม 1,972.02 ลา้นบาท และ 2,699.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกวา่ราคาประเมินเดิม 

ประมาณ 1,085.32 ลา้นบาท และ 498.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างของราคาประเมินเดิม

และราคาประเมินใหม่ของท่ีดินและอาคารท่ีเพิ่มข้ึนทั้งหมด 1,584 ลา้นบาท              โดยแสดงไวใ้นบญัชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ” ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล  จาํนวน 1,544.49 ลา้นบาท 

และไดแ้สดงเป็นการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินจากการประเมินราคาของบริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึงจาํนวน 228.05 ลา้นบาท สาํหรับท่ีดินท่ีมีราคาประเมินใหม่สูงกวา่จาํนวนท่ีเคยรับรู้เป็นผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า และรับรู้ผลขาดทุนจากการประเมินราคาอาคารของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็นขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าจาํนวน 188.54 ลา้นบาท 

จากผลของการประเมินราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัยอ่ยขา้งตน้ บริษทัฯรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็น

จาํนวน 513.56 ลา้นบาทไวใ้นบญัชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ใน งบ

ดุล  

   ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดค้าํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับอาคาร

ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม  โดยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารไปตดัค่าเส่ือมราคาใน                    งบ

กาํไรขาดทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 73 ลา้นบาท 

หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 ตามวิธีราคาทุนจะเป็นดงัน้ี :- 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 ท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร ท่ีดิน 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ตามวธีิราคาทุน)    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 1,951,609,817 9,161,911,909 246,758,430 

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

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไป     จด

จาํนองและวางเป็นประกนัไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุ 18 
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อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยัใน

เดือนพฤศจิกายน 2548 อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดท้าํประกนัอุบติัภยักบับริษทัประกนัภยัในประเทศแห่ง

หน่ึงซ่ึงคุม้ครองความเสียหายของทรัพยสิ์นจากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัยอ่ยยงัมิไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ถูกทาํลายและเสียหาย และจาํนวนเงินชดเชยสาํหรับทรัพยสิ์นท่ีเสียหายท่ีจะไดรั้บจาก

การประกนัภยัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 เน่ืองจาก บริษทัยอ่ยและบริษทัประกนัภยั

ยงัอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยในระหวา่งปี 2549 บริษทัยอ่ยไดรั้บ

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัเพื่อชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหมี้การ

ประเมินราคาท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2538 และไดบ้นัทึกบญัชีใหม่ตามราคา

ประเมินซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 5 มกราคม 2539 ส่วนท่ีเพิ่มข้ึน

จากราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงจากการตีราคาสินทรัพยมี์จาํนวนเงินรวมประมาณ 

28.39 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2544 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยถ์าวร ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร 

และส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค โดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึง ซ่ึงราคาท่ีประเมินใหม่น้ีมี

มูลค่าสูงกวา่ราคาสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรดงักล่าว อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่ไดมี้การ

เปรียบเทียบบญัชีรายตวัของสินทรัพยท่ี์ไดมี้การประเมินใหม่กบัรายงานการประเมิน ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงยงั

ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยถ์าวรดว้ยราคาประเมินดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2549 บริษทัยอ่ยดงักล่าวซ่ึงมีสถานะเป็นบริษทัร่วมในขณะนั้นไดจ้ดัใหมี้การ

ประเมินราคาสินทรัพยถ์าวร ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึง 

โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดบ้นัทึกบญัชีใหม่ตามราคาประเมิน  ซ่ึงส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากราคาตามบญัชีของท่ีดิน 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารจากการตีราคาสินทรัพย ์มีจาํนวนเงินรวมประมาณ  61.1 ลา้นบาทและ 109.7 

ลา้นบาทตามลาํดบั โดยบริษทัฯรับรู้ส่วนไดเ้สียจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่มดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ใน

อตัราร้อยละ 28 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 47 ลา้นบาท 
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15. ทีด่ินทีย่งัไม่ได้ใช้เพือ่การดําเนินงาน 

ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2549 2548 

6ท่ีดินตามราคาทุนเดิม 367,181,670 367,181,670 

ส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม่ 104,245,510 104,245,510 

โอนออกเพ่ือใชด้าํเนินงาน (32,500,000) (32,500,000) 

รวม 438,927,180 438,927,180 

ในปี 2542 บริษทัฯไดป้ระเมินราคาท่ีดินใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ดงักล่าวไวแ้ลว้ในงบการเงิน          

ขอ้ 14 

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน

มีจาํนวนประมาณ 29 ลา้นบาท 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 223,613,494 154,753,541 55,699,324 40,472,572 

สิทธิการเช่า 311,514,147 249,170,226 62,849,598 38,218,019 

 535,127,641 403,923,767 118,548,922 78,690,591 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (216,560,672) (157,712,749) (43,558,046) (37,171,465) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 318,566,969 246,211,018 74,990,876 41,519,126 

     

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 40,840,713 39,563,238 6,386,581 13,874,670 

17.  เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารในประเทศเป็น

จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 353 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ 50 ลา้นบาท โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา ดอกเบ้ียเงิน

เบิกเกินบญัชีขั้นตํ่าของธนาคาร 
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18. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2549 มีดงัน้ี : - 

 (หน่วย :ลา้นบาท)  

    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว     

   วงเงิน ส่วนท่ีถึงกาํหนด ส่วนท่ีถึงกาํหนด  เง่ือนไขท่ีสาํคญัของสัญญาเงินกูย้มื 

ลาํดบัท่ี วนัท่ีทาํสัญญา ผูใ้หกู้ ้ กูย้มื ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม ระยะเวลาเงินกู ้ งวดชาํระคืนเงินตน้ งวดชาํระดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย 

เฉพาะบริษทัฯ           

1. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารในประเทศ 85 21 28 49 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 139 35 75 110 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 102 26 41 67 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

4. 29 กนัยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 45 9 27 36 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

5. 5 ตุลาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 350 53 244 297 7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

6. 1 ธนัวาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 600 21 579 600 9 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

7. 29 มีนาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 54 13 41 54 4 ปี 10 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

8. 6 ธนัวาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 600 - 510 510 7 ปี  ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

รวมเงินกู้ยมืเฉพาะของบริษทัฯ  178 1,545 1,723     
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 (หน่วย :ลา้นบาท)  
    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว     

   วงเงิน ส่วนท่ีถึงกาํหนด ส่วนท่ีถึงกาํหนด  เง่ือนไขท่ีสาํคญัของสัญญาเงินกูย้มื 

ลาํดบัท่ี วนัท่ีทาํสัญญา ผูใ้หกู้ ้ กูย้มื ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม ระยะเวลาเงินกู ้ งวดชาํระคืนเงินตน้ งวดชาํระดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัย่อย           
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จํากดั         

1. 18 ธนัวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 487 50 217 267 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 
2. 1 กนัยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 220 - 212 212 7 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 
3. 27 มกราคม 2549 ธนาคารในประเทศ 7 1 6 7 9 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากดั         
1. 1 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 7 79 86 6 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จํากดั         
1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 43 257 300 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 
2. 8 กนัยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 37 8 12 20 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 
3. 22 มิถุนายน 2549 ธนาคารในประเทศ 12 2 9 11 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากดั         
1. 29 มีนาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 330 23 307 330 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 
2. 20 กรกฎาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 44 9 35 44 6 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากดั         
1. 27 ธนัวาคม 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 27 335 362 13 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 
2. 20 ตุลาคม 2539 ธนาคารในประเทศ 679 27 335 362 13 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จํากดั         
1. 11 ธนัวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 50 9 - 9 4 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 
2. 28 พฤษภาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 700 - 681 681 13 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั วฒันเวช จํากดั         
1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 26 63 89 7 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั สมติิเวช จํากดั (มหาชน)         

1. 11 ตุลาคม 2544 
ธนาคารในประเทศ 

1,700 177 1,200 1,377 10 ปี 1 เดือน 1 เดือน 
อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 26ธนัวาคม 2546 
ธนาคารในประเทศ 

185 25 142 167 10 ปี 3 เดือน 1 เดือน 
อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. 2 มิถุนายน 2548 
ธนาคารในประเทศ 

165 33 34 67 6 ปี 3 เดือน 1 เดือน 
อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

4. 29พฤษภาคม2549 ธนาคารในประเทศ 56 11 41 52 4 ปี 3 เดือน 1 เดือน 
อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั  เออร์วิง่ เชอริเดน เอสอ ีจํากดั         
1. 26 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 

15 88 103 
10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั  สมติิเวช ศรีราชา จํากดั         
1. 18 ธนัวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 160 

32 63 95 
7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 13 สิงหาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 60 
15 40 55 

5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. 29 พฤษภาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 50 
- 43 43 

7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

รวมเงินกู้ยมืของบริษทัย่อย  540 4,349 4,889     

รวมเงินกู้ยมืของบริษทัฯและบริษทัย่อย  718 5,894 6,612     
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้าํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองมือแพทยร์วมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมี

ข้ึนในอนาคตและอุปกรณ์บางส่วนและจาํนาํในหุน้สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นประกนัเงิน

กูย้มืระยะยาวขา้งตน้ 

 สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุขอ้ปฎิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม 

ระหวา่งปี 2541 - 2547 บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญา

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจาํนวน 4 คร้ังกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่งในประเทศโดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  

หน้ีสินระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ไดใ้ชส้ญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นหลกัประกนัการกูย้มื       

นอกจากน้ีกรมธรรมป์ระกนัภยัยงัไดร้ะบุใหย้กผลประโยชน์จากการประกนัภยัอาคารและอุปกรณ์ใหแ้ก่ 

สถาบนัการเงินดงักล่าว 

19. เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 316,307 352,907 66,752 108,493 

หกั : ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (33,719) (36,156) (5,945) (10,406) 

รวม 282,588 316,751 60,807 98,087 

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (123,398) (115,794) (35,451) (37,280) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 159,190 200,957 25,356 60,807 

เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 

 เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสญัญาเช่าซ้ือหลายสญัญาโดยมีเง่ือนไขชาํระ

หน้ีเป็นรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัหลายแห่งเพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์

และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และ

เม่ือครบกาํหนดสญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดใน

สญัญา  
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20. เงินปันผลจ่าย 

 ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจาํปี 254 9 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้

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

บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 590.5 ลา้นบาท และจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 0.2 9 ลา้นบาท 

บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549 

 ท่ีประชุมใหญ่สามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจาํปี 2548 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2548 ไดมี้           มติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,163,410,108 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)       ใน

อตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 581.7 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในวนัท่ี   6 

พฤษภาคม 2548  

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรเงินสาํรองอยา่งนอ้ย    ร้อยละ 

5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

22. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย

สมทบใหใ้นอตัราท่ีตกลงร่วมกนัโดยเป็นอตัราร้อยละของเงินเดือนปัจจุบนั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบริหาร

โดยสถาบนัการเงินหลายแห่ง และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุน 

ในปี 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯเป็นจาํนวนเงิน 43.94 ลา้นบาท (2548 : 

35.43 ลา้นบาท) และเฉพาะบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 12.82 ลา้นบาท (2548 : 11.50 ลา้นบาท) 

23. จํานวนและค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 

จาํนวนพนกังาน ณ วนัส้ินปี (คน) 10,505 7,817 2,544 2,256 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานสาํหรับปี (พนับาท) 3,431,790 2,511,711 1,091,508 968,765 
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24. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้

สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

เน่ืองจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 ทาํใหใ้น

ระหวา่งปี  2549 มีบริษทัยอ่ยสองแห่งถือหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวน 3,082,995 หุน้ ดงันั้น กาํไรต่อหุน้       

ขั้นพื้นฐานสาํหรับปี 2549 คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของ หุน้

สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีและถือโดยบุคคลภายนอก (สุทธิจากหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย) 

อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัดงักล่าวทั้งหมดแลว้ในเดือนธนัวาคม 2549  

บริษทัฯไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแสดงกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปี 2549 จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29) เน่ืองจากการคาํนวณกาํไรต่อหุน้โดยสมมติวา่มีการแปลงสภาพหุน้กูท้ ั้งหมด

เป็นหุน้สามญัแสดงกาํไรต่อหุน้ท่ีไม่ปรับลดลง 

25. 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 ปีในอตัรา     ร้อยละ 10 ของค่าเช่า

รายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 
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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 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2579 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 5 มกราคม 2549  ใน

อตัราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2570  เป็นตน้ไป ชาํระค่าเช่าในอตัราเดือนละ 100 ,000 

บาท 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสญัญาระบุวา่บริษทัฯตอ้ง

ยกกรรมสิทธิในอาคารใหห้น่วยงานราชการ เม่ือหน่วยงานราชการไดท้าํการตรวจรับอาคารขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ 

ในปี 2549 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการโดยมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 

30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายปี โดย 5 ปีแรกจ่ายค่าเช่าในอตัราปีละ 

492,676 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก ๆ 5 ปี และสาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าปีละ 990,943 บาท  

บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสญัญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 กาํหนด

ระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.11 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยตก

ลงชาํระค่าเช่าล่วงหนา้แลว้เป็นจาํนวน 38.78 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดค่าเช่า ส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระ

เป็นรายเดือน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาบริการกบับริษทัเดียวกนัในการใหบ้ริการในอาคารจอดรถ

ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.41 ลา้นบาท 

บริษัท บีเอน็เอช เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จํากดั 

 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบัสมาคมแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึง เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง

โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุญัญาได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2549 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้เป็นจาํนวนเงินรวม 200 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2548 : 208 ลา้นบาท) 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ประกอบดว้ย :- 

26.1 ภาระผูกพนั  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

ของบริษทัฯ 

ภาระผกูพนัตามสัญญา   

-  ตามสัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน (รวมสัญญาเช่าระยะยาวในหมายเหตุ 25) 676 184 

-  ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและบริการบาํรุงรักษาระบบ 244 22 

-  ตามสัญญาเพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 272 33 

-  ตามสัญญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาล 516 214 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้   

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั 236 45 

รวม 1,944 498 

26.2 คดีฟ้องร้อง  

 บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยเ์ก่ียวขอ้งในคดีฟ้องร้องเก่ียวกบัการ

ละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึง โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 

6.8 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ 

นอกจากนั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทัฯอ่ืนในคดีฟ้องร้อง

เก่ียวกบัการละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากการก่อสร้างรวม 2 คดี โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 10.9 

ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทรรณ์ 

 บริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งในคดีฟ้องร้อง

ท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงในปี 2539 โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ  

659.6 ลา้นบาท ศาลแพง่ไดพ้ิพากษาใหย้กฟ้องโจทกเ์ม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2547 ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่ง

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดร่้วมปรึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษทัยอ่ยและมีความเห็นวา่คาํอุทธรณ์ของโจทกจ์ะไม่เปล่ียนแปลงคาํพิพากษาของศาลแพง่ท่ียกฟ้อง

โจทกด์งักล่าว  
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นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งใน

คดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงในปี 2545 โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็น

เงินประมาณ 39.40 ลา้นบาท คดีดงักล่าวกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ทั้งน้ีฝ่ายบริหาร

ของบริษทัยอ่ยและทนายความของบริษทัยอ่ยมีความเห็นวา่คาํตดัสินของศาลจะไม่ก่อใหเ้กิดความ

เสียหายแก่บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเป็นจาํเลยในคดีฟ้องร้องเงินประกนัการ

ก่อสร้างอาคารเป็นจาํนวนเงิน 14.37 ลา้นบาท คดีดงักล่าวอยูใ่นการพิจารณาคดีของศาลลม้ละลายกลาง ซ่ึง

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท 

27. การซ้ือบริษัทย่อย  

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยใหม่ คือ  

Angkor Pisith Co., Ltd. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมาจาํกดั  บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั 

บริษทั เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ จาํกดั  และ  Phnom Penh Medical Services Co., Ltd และบริษทัฯ

ไดล้งทุนเพิ่มเติมในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั จนทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะจากบริษทั

ร่วมเป็นบริษทัยอ่ย นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยคือ บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุน้สามญัของ

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั ซ่ึงเดิมเป็นบริษทัร่วมของบริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน ) และไดเ้ปล่ียน

สถานะมาเป็นบริษทัยอ่ย โดยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและหน้ีสินท่ีรับภาระมาปรากฏ  ณ วนัท่ีซ้ือมี

ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 663,103,007 

เงินลงทุนระยะสั้น 33,540,821 

ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 150,915,886 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 36,314,335 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 80,369,641 

เงินฝากประจาํท่ีนาํไปคํ้าประกนั 422,772 

เงินลงทุน 44,931,884 

ท่ีดิน และอุปกรณ์ - สุทธิ 2,285,640,678 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,099,808 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,368,414 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (108,510,927) 

เจา้หน้ีการคา้ (147,387,269) 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและประกนัผลงาน (23,429,279) 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,897,501) 

เจา้หน้ีอ่ืน (60,799,778) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (214,182,501) 
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(หน่วย : บาท) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (123,880,471) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (28,072,433) 

เงินกูย้มืระยะยาว (498,552,866) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ (1,273,525) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (292,384) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,092,428,312 

หกั : กาํไรระหวา่งกนัจากการขายหุน้บริษทัใหญ่ (หมายเหตุ 30) (305,000,325) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,787,427,987 

ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย (591,133,789) 

ส่วนเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย (295,117,441) 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 901,176,757 

บวก : ค่าความนิยม 457,843,235 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือและสินทรัพยท่ี์นาํไปแลกซ้ือเงินลงทุนทั้งส้ินในระหวา่งงวด 1,359,019,992 

หกั : สินทรัพยท่ี์นาํไปแลกซ้ือเงินลงทุน (482,270,262) 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุนไปทั้งส้ินในระหวา่งงวด 876,749,730 

หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (663,103,007) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 213,646,723 

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไร และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้น

งบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวได ้

29. ทุนเรือนหุ้น/หุ้นกู้แปลงสภาพ  

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2549 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2549 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่มีประกนั และมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ /ทรัสตี 

ใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ (ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ เป็นเงินสกลุ

ต่างประเทศ หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท  ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออก

หุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ีมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการและหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอาํนาจในการ

กาํหนดและแกไ้ขรายละเอียดเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังน้ี  โดยเงินท่ีไดรั้บจากการ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  บริษทัฯจะนาํไปใชเ้พื่อชาํระคืนหน้ีเงินกูย้มืใหก้บัเจา้หน้ี  เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

การดาํเนินธุรกิจ และ เพื่อรองรับเสริมสร้างและขยายศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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ทั้งน้ี ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวยงัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน  โดยการตดัหุน้จดทะเบียน

ท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน  2,372,308 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 2,372,308 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,183,410,108 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,181,037,800 บาท   

นอกจากน้ีไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจาํนวน  131,226,422 บาท แบ่งออก เป็น

หุน้สามญัจาํนวน 131,226,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,181,037,800 

บาท เพิ่มข้ึนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน  1,312,264,222 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กู้

แปลงสภาพดงักล่าว ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขา้งตน้ใชสิ้ทธิไม่ครบตามจาํนวนหุน้

ท่ีสาํรองไว ้หรือจากการจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ครบทั้งจาํนวนตามท่ีเสนอขาย (แลว้แต่กรณี ) ให้

คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในคราวเดียวกนัหรือ

ต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ .12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  ทั้งน้ี 

รายละเอียดในการจดัสรร เช่น เง่ือนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหอ้ยูใ่น

ดุลยพินิจของคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดต่อไป  รวมถึงการพิจารณากาํหนด  “ราคาตลาด” ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20      และ 

21 มิถุนายน 2549 เรียบร้อยแลว้ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติัให้

บริษทัฯออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  และเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2549 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กู้

แปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ /ทรัสตี ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อย

ละ 3.75 ต่อปี  จาํนวนรวม 124,000 หน่วย ใหแ้ก่นกัลงทุนต่างประเทศทั้งจาํนวน (โดยยกเวน้ไม่ขายต่อนกั

ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ) ในราคาหน่วยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 124 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาทจาํนวน 4,731,840,000 บาท (ณ อตัราแลกเปล่ียนคงท่ีท่ี 1 เหรียญสหรัฐ

เท่ากบั 38.16 บาท) โดยหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ

สิงคโปร์ หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีมีกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554 ถา้ไม่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ

หุน้กูด้งักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนบริษทัฯจะทาํการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัราร้อยละ 114.41 

ของมูลค่าต่อหน่วยเทียบเท่าเงินบาท ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิในการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของ

บริษทัฯในราคา 36.30 บาทต่อหุน้ ซ่ึงราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของหุน้กูท่ี้กาํหนด

ไว ้หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีสามารถถูกไถ่ถอนไดก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนโดยมีเง่ือนไขการไถ่ถอนภายใต้

เง่ือนไขของหุน้กู ้
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หุน้กูแ้ปลงสภาพมีขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 48 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน” กาํหนดใหกิ้จการท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากส่วนท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดงันั้น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯ ไดแ้ยก

องคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้น

ไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ี

เป็นอยูข่ณะนั้น ในส่วนองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของคือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลง

สภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุน้กูจ้ะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

30. การปรับโครงสร้างการถือหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯลดทุน     จด

ทะเบียนซ่ึงยงัไม่ออกจาํหน่าย จาํนวน 17,089,892 หุน้พร้อมทั้งไดมี้มติใหบ้ริษทัฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก

จาํนวน 20,000,000 หุน้ ซ่ึงบริษทัฯไดถื้อเป็นการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนในคราวเดียวกนัเม่ือวนัท่ี 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

ของบริษทัฯจาํนวน 20 ลา้นหุน้ดงักล่าวขา้งตน้และ/หรือหุน้ของบริษทัฯท่ีบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 

จาํกดั ถืออยู ่ซ่ึงจะเสนอขายต่อผูถื้อหุน้กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกในราคาเดียวกนัคือ 14.59 บาทต่อหุน้ 

โดยจะเป็นการขายหุน้ของบริษทัฯท่ีบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั ถืออยูท่ ั้งจาํนวนจนหมดก่อน 

แลว้จึงขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯตามลาํดบั ทั้งน้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขจดัการถือหุน้ไขวร้ะหวา่ง

บริษทัฯและบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 
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 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าว โดยมีการชาํระเงินเพื่อซ้ือหุน้

ระหวา่งกนัและมีการออกจาํหน่ายหุน้สามญัของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุน้กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกเพิ่มเติม

จากหุน้ของบริษทัฯท่ีซ้ือคืนมาจากบริษทั  โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  จาํกดั รวมทั้งส้ิน 17,627,692 หุน้ ทาํให้

ทุนออกจาํหน่ายของบริษทัฯมีจาํนวน 1,181,037,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และมีส่วนเกินทุนเพิ่มข้ึนจากการ

ออกจาํหน่ายหุน้ดงักล่าวจาํนวนประมาณ 239.6 ลา้นบาท 

 นอกจากน้ีผลของการปรับโครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีกาํไรจากการเขา้ทาํ

รายการดงักล่าว จาํนวนสุทธิประมาณ 305 ลา้นบาท ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการปรับ

โครงสร้างการถือหุน้ ” ในส่วนเกินทุนและมีหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยสองแห่งจาํนวน 

3,082,995 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 45 ลา้นบาท ในเดือนธนัวาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯวาระ

พิเศษคร้ังท่ี 2/2549 ไดมี้มติใหบ้ริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั และบริษทั วฒันเวช จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯขายหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหก้บับริษทั การบินกรุงเทพ 

จาํกดั ในราคาหุน้ละ 35 บาท กาํไรจากการขายหุน้ของบริษทัฯโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวนทั้งส้ิน 63 ลา้น

บาท ไดร้วมบนัทึกเป็นส่วนเกินทุนหุน้สามญั 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน  

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 48 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้ 

หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว

และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง  

บริษทัฯมีความเส่ียงเป็นปกติจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศในตลาด และมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือจากการท่ีคู่สญัญาจะไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว  รวมทั้งไม่

มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อการคา้หรือการเกง็กาํไร 
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31.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนั

การเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น หุน้กูแ้ปลงสภาพและเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย  

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา

ตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั บริษทัฯจึงมิไดใ้ช ้          ตราสาร

อนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว รายละเอียดของหุน้กูแ้ปลงสภาพและเงินกู้

ระยะยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 และ 18 ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 

อตัรา

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

อตัรา        

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง

ตามราคา

ตลาด 

ไม่มี                 

อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (ลา้นบาท) 

- รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)  333 - - 333 

-  เงินลงทุนชัว่คราว 95 - - 95 

- ลกูหน้ีการคา้ - - 1,060 1,060 

- เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 14 - - 14 

- เงินลงทุน - - 1,993 1,993 

 442 - 3,053 3,495 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

- เจา้หน้ีการคา้ - - 793 793 

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 335 103 - 438 

- เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21 - 21 

- หุน้กู้  4,626 - - 4,626 

- เงินกูย้มืระยะยาว  27 6,585 - 6,612 

 4,988 6,709 793 12,490 
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 งบเฉพาะบริษทั 

 

 

อตัรา

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

อตัรา        

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง

ตามราคา

ตลาด 

ไม่มี                 

อตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

 (ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

-  เงินลงทุนชัว่คราว 8 - - 8 

- ลกูหน้ีการคา้ - - 476 476 

- เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 35 1 36 

- เงินลงทุน - - 1,993 1,993 

 8 35 2,470 2,513 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

- เจา้หน้ีการคา้ - - 260 260 

- เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  230 - - 230 

- หุน้กู้  4,626 - - 4,626 

- เงินกูย้มืระยะยาว  - 1,723 - 1,723 

 4,856 1,723 260 6,839 

31.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้

เป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากรายการดงักล่าวมีมูลค่าไม่เป็นสาระสาํคญั บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 

31.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ี

อ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการพิจารณากาํหนดวงเงินสินเช่ือท่ีจะใหก้บัลูกคา้หรือคู่สญัญา 

และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สญัญาอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาด

วา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว   

การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ี

หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการ

ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืน ท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 
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31.5 มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้ง

สองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน

ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนด

จากราคาตลาดล่าสุดหรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภท

ระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวรวมหุน้กูแ้ปลงสภาพมีอตัราดอกเบ้ียตามอตัราตลาดหรืออตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด  ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

32. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯในวนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.

2550             

 


	อัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการคนไข้ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวม
	อัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการคนไข้ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวม
	บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จำกัด (มหาชน)
	บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
	บริษัท ซูพีเรียไบไอเทค โฮลดิ้ง จำกัด
	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
	ที่ดินตามราคาทุนเดิม



