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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 

1. ข้อมูลทัว่ไป  

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ” ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทั

จาํกดัตามกฎหมายไทย และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2537 บริษทัฯประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนเลขท่ี 2 ซอย

ศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการใน  งบ

ดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อ

ไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่ง

กาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีป่ระกาศใช้ในระหว่างงวด 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 9/2550 เร่ืองมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ โดยใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ปี 2550 ดงัต่อไปน้ี

แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิมท่ียกเลิกไป 
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ฉบบัท่ี  25 งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี  33 ตน้ทุนการกูย้มื  

ฉบบัท่ี  44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ฉบบัท่ี 45 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ฉบบัท่ี  46 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี  49 สญัญาก่อสร้าง 

ก) มาตรฐานการบัญชีทีมี่ผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 ฉบบัท่ี 45 และฉบบัท่ี 46 ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี

ปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 และ 45 

ฉบบัปรับปรุงใหม่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน      ระหวา่งกาลขอ้ 2 

ข) มาตรฐานการบัญชีทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 ฉบบัท่ี 33 และฉบบัท่ี 49 ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้

ประเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวด

ปัจจุบนั ยกเวน้การลงทุนเพิ่มเติมและการจาํหน่ายหุน้บางส่วน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 
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1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 254 9 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธี

ราคาทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 และการเปล่ียนวิธีการบญัชี

สาํหรับการบนัทึกอาคารจากวิธีราคาประเมินใหม่เป็นวิธีราคาทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

2. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่วกบัการบันทกึเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุนตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงกาํหนดใหแ้กไ้ขการ

บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะ

กิจการตอ้งแสดงดว้ยราคาทุน 

ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว  บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกิจการงวด

ก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด  การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหบ้ริษทัฯมีกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุน

เฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2550 ลดลงเป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท 

(0.04 บาทต่อหุน้) และ 366 ลา้นบาท (0.3 บาทต่อหุน้) ตามลาํดบั (2549 : ลดลงเป็นจาํนวน 133 ลา้นบาท 

(0.11 บาทต่อหุน้) และ 314 ลา้นบาท (0.27 บาทต่อหุน้) ตามลาํดบั) ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชีดงักล่าวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 และ 2549 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้  “ผลสะสมจาก

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ” ในงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการแลว้ 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ไดมี้ผลกระทบต่องบการเงินรวม

แต่อยา่งใด 
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3. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่วกบัการบันทกึอาคาร  

ก่อนปี 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีได้

สินทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินและอาคารโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึก

อาคาร  จากราคาท่ีประเมินใหม่ เป็นราคาทุนเดิม  ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯได้

ปรับยอ้นหลงังบการเงินรวมงวดก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการ

บนัทึกราคาของอาคารตามราคาทุนเดิมมาโดยตลอด  การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหสิ้นทรัพยใ์นงบการเงินรวม ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ลดลงเป็นจาํนวน 229 ลา้นบาท และ 243 ลา้นบาท  

ตามลาํดบั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ผลสะสมจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกอาคาร ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ในงบ

การเงินรวม 

4. ลูกหนีก้ารค้า 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี :- 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

30 มิถุนายน 

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 - คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3,090 2,106 4,375 4,119 

 - คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน 619 418 973 403 

 - คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน 76 9 824 9 

 - คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 5 - 5 - 

รวมลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,790 2,533 6,177 4,531 

กจิการอืน่     

 - คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 874,710 939,923 371,331 385,205 

 - คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน 115,297 55,483 50,886 28,297 

 - คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน 61,351 79,316 40,976 57,566 

 - คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 33,754 28,237 25,664 21,754 

รวมลกูหน้ีกิจการอ่ืน 1,085,112 1,102,959 488,857 492,822 

หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (44,272) (45,031) (20,924) (20,924) 

รวมลกูหน้ีกิจการอ่ืน - สุทธิ 1,040,842 1,057,928 467,933 471,898 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 1,044,632 1,060,461 474,110 476,429 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทั

เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน ราคาท่ีตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีธนาคารพาณิชยคิ์ดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

ซ้ือและจาํหน่ายทรัพยสิ์น ราคาท่ีตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2550 2549 2550 2549 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย                               

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 3.4 5.4 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 57.6 13.8 

ดอกเบ้ียรับ - - 2.2 - 

เงินปันผลรับ - - 25.9 1.0 

รายไดอ่ื้น - - 10.5 8.6 

ตน้ทุนบริการ - - 55.7 28.8 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 44.7 22.7 

เงินปันผลจ่าย - - - 1.5 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั - - 15.9 - 

ขายเคร่ืองมือแพทย ์ - - 16.6 - 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2550 2549 2550 2549 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - 5.7 - - 

รายไดอ่ื้น 0.2 - - - 

ดอกเบ้ียรับ 0.7 - 0.7 - 

เงินปันผลรับ - 4.5 - - 

ตน้ทุนบริการ 7.7 - 2.5 2.8 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.7 - 2.7 - 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั 19.6 - 19.6 - 

ดอกเบ้ียจ่าย 0.1 0.2 - - 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 2.8 1.8 2.3 1.8 

รายไดอ่ื้น - 3.0 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7.6 3.0 7.4 2.5 

ตน้ทุนบริการ - 1.5 - 1.5 

เงินปันผลจ่าย 57.8 36.3 57.8 36.3 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2550 2549 2550 2549 

รายการธุรกจิกบับริษัท

ย่อย                            (ตดัออกจากงบ

การเงนิรวมแล้ว)     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 11.5 7.5 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 116.0 44.7 

ดอกเบ้ียรับ - - 4.1 - 

เงินปันผลรับ - - 25.9 34.9 

รายไดอ่ื้น - - 19.9 11.9 

ตน้ทุนบริการ - - 112.0 53.9 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 79.9 42.8 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั - - 150.6 617.2 

ซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ - - - 14.0 

ขายเคร่ืองมือแพทย ์ - - 16.6 - 

เงินปันผลจ่าย - - - 1.5 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2550 2549 2550 2549 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - 5.7 - - 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - 1.5 - 1.5 

ดอกเบ้ียรับ 1.4 - 1.4 - 

เงินปันผลรับ - 4.5 - - 

รายไดอ่ื้น 0.5 - - - 

ตน้ทุนบริการ 14.5 10.1 5.4 4.9 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6.7 7.7 6.7 7.7 

ดอกเบ้ียจ่าย 0.2 0.2 - - 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั 19.6 - 19.6 - 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 5.9 4.5 4.4 4.1 

รายไดอ่ื้น - 3.0 - - 

ตน้ทุนบริการ 0.8 1.5 0.8 1.5 

ดอกเบ้ียจ่าย 0.1 - - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10.1 4.3 8.4 2.5 

เงินปันผลจ่าย 57.8 36.3 57.8 36.3 

ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั 17.3 - 17.3 - 



 

 -  18  - 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธนัวาคม 254 9 ไดแ้สดงแยกต่างหาก

ในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี :-  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 3,019 2,351 

บริษทัร่วม - 46 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,790 2,487 3,158 2,180 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 3,790 2,533 6,177 4,531 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 39,869 27,460 

รวม - - 39,869 27,460 
     

อืน่ๆ     

บริษทัยอ่ย - - 75,043 30,888 

บริษทัร่วม 5,164 - 72 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 172,182 166,029 5,849 - 

รวม 177,346 166,029 80,964 30,888 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 177,346 166,029 120,833 58,348 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 120,000 35,000 

บริษทัร่วม 35,000 - 35,000 - 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 35,000 - 155,000 35,000 

     

เงนิปันผลค้างรับ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - - 543,523 

รวมเงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - - 543,523 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1,201 1,201 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 1,201 1,201 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 73,610 77,859 

รวมดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 73,610 77,859 

     

ลูกหนีอ้ืน่ระยะยาว - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                              

(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ - สุทธิ)     

บริษทัร่วม 109,722 117,042 - - 

รวมลูกหนีอ้ืน่ระยะยาว - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 109,772 117,042 - - 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 10,000 10,000 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,139 11,163 - - 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 19,139 21,163 - - 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 30,281 10,458 

บริษทัร่วม 7,481 6,927 2,723 2,425 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 710 7,695 710 6,204 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 8,191 14,622 33,714 19,087  

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 26,086 29,356 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,888 6,160 - 3,732 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 22,888 6,160 26,086 33,088 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2550 สามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม

2549 เพิ่มข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน 

2550 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 10,000 - - 10,000 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,163 - (2,024) 9,139 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,163 - (2,024) 19,139 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม - 35,000 - 35,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 35,000 - 35,000 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม

2549 เพิ่มข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน 

2550 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 35,000 120,000 (35,000) 120,000 

บริษทัร่วม - 35,000 - 35,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,000 155,000 (35,000) 155,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 1,201 - - 1,201 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,201 - - 1,201 

เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัรา  MLR ถึง 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 ไดจ้ดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้ง

ส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บั  บริษทัฯ อยา่งไรกต็าม 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั ไดช้าํระหน้ีดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 ดอกเบ้ียคา้งรับของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 

จาํนวนเงิน 83.19 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2549 : 83.19 ลา้นบาท) ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน บริษทัฯไดต้ั้ง

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน  9.58 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2549 : 9.58 ลา้นบาท) ทั้งน้ีฝ่ายบริหาร

เช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าวเพียงพอ และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดจาํนองท่ีดินเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่

บริษทัฯ 

สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัร่วมซ่ึงเปล่ียนสถานะเป็น

บริษทัยอ่ยในปี 2549 เป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยคิดค่าจา้งบริหารงานจาก

สดัส่วนผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญาและชาํระค่าจา้งบริหารเป็นรายเดือน เร่ิมชาํระงวด

แรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2545 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2546 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัฯเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อปลูกสร้าง

อาคารโดยบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ต่อมา

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 บริษทัยอ่ยไดต่้อสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัฯอีก 3 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่า

เช่าเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 

 ในปี 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อ

ใชด้าํเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุในสญัญา เร่ิม

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินเดือน และค่าเบ้ีย

ประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 16.3 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ : 8.81 ลา้นบาท) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย : พนับาท) 

 ประเภท  อตัราร้อยละของ งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ช่ือบริษทั กิจการ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผลรับ 

   

30 มิถุนายน 

2550 

31ธนัวาคม

2549 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

บริษทัย่อย         

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง 

จาํกดั 

โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 11,104 - 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 - 950 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 - - 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล      1 ลา้นบาท 100.00 100.00 999 999 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.53 98.53 572,465 572,465 14,780 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.71 99.71 245,760 245,760 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 - - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 - - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 88.31 88.31 580,341 580,341 - - 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.47 99.47 449,440 449,440 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส 

จาํกดั 

บริการ 70 ลา้นบาท - 100.00 - 33,847 - - 

B.D.M.S. International Medical Services 

Co., Ltd. 

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

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 80.00 80.00 152,044 152,044 - - 

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

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 84.67 79.72 865,155 814,650 - - 

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

บริษทั เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล  

 เฮลธ์แคร์ จาํกดั 

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

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

บริษทั โกลบอลเมดิคลั เน็ทเวิร์ค จาํกดั โรงพยาบาล 100 ลา้นบาท 100.00 - 100,000 - - - 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย     6,774,225 6,657,567 25,884 578,443 
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กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างการถือหุน้ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2548 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19) และทาํใหบ้ริษทั โรงพยาบาล

กรุงเทพพทัยา จาํกดั ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

ในระหวา่งปี 2549 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติม ในบริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั จากผู ้

ถือหุน้เดิม จาํนวนรวม 0.43 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4.0 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 88.31 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

1/2549 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19) 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั 

ในเดือนมิถุนายน 254 9 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั จาก           

ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวนรวม 22.19 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 34 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 754.5 ลา้นบาท โดย

บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 73.97 

ในไตรมาสท่ีส่ี ปี 2549 บริษทัฯลงทุนซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จาํกดั 

จาํนวน 1.7 ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 34 บาทคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 58.7 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการ

ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเป็นจาํนวนร้อยละ 79.72 

ในไตรมาสท่ีหน่ึง ปี 2550 บริษทัฯลงทุนซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใน บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 

จาํกดั จาํนวน 1.02 ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 34 บาทคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 34.7 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเป็นจาํนวนร้อยละ 83.12 

ในไตรมาสท่ีสอง ปี 2550 บริษทัฯลงทุนซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใน บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 

จาํกดั จาํนวน 0.47 ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 34 บาทคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 15.9 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเป็นจาํนวนร้อยละ 84.67 
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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  

ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2550 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

จากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวนรวม 674,500 หุน้ ในราคาหุน้ละ 25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 16.86         ลา้นบาท 

ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 59.78 เป็นร้อยละ 63.40  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั  

ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างตามท่ีไดรั้บอมุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

1/2549 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19) 

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 

บริษทั โกลบอลเมดิคลั เน็ทเวิร์ค จาํกดั  

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติใหบ้ริษทัฯจดัตั้ง บริษทั โกลบอลเมดิ

คลั เน็ทเวิร์ค จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทัดงักล่าว

เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 100 
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กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลในประเทศกมัพูชา 

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 Pisith 

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   

กลุ่มธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัโรงพยาบาล 

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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บริษทั กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ใหแ้ก่

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจาํนวนรวม 1.5 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 11.3 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 17.3 

ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 49 และ

บริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2550 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2550 ไดมี้มติใหจ้ดัตั้ง

บริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศกมัพชูาและการเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจาํนวน 4 แห่ง และมีมติ

อนุมติัใหใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยและร่วมดงักล่าว โดยเป็นการชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนตาม

สดัส่วนการถือหุน้เดิมของบริษทัฯ 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ 

แลว้ 

อตัราร้อยละของ

การถือหุน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินปันผลรับ 

   30      31  วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 30 31 

   

 มิถุนายน  

2550 

ธนัวาคม 

2549 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

 มิถุนายน  

2550 

ธนัวาคม 

2549 

บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัฯ           

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและ      

จาํหน่ายยา 

21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 80,068 73,243 52,500 52,500 - 3,938 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

โทรทศันแ์ละวทิย ุ

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

บริษทั เอส อาร์ พร็อพเพอร์ต้ี  

 อินเวสทเ์มน้ท ์จาํกดั 

อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 2,024 101 101 101 - - 

Seam Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 968 101 101 101 - - 

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 3,910 88 88 88 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส 

จาํกดั 

บริการ 70 ลา้นบาท 49.00 - 31,077 - 36,159 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดย

บริษทัฯในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
119,498 74,984 90,449 54,290 - 3,938 

บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัย่อย           

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 329 -     

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย     329 -     

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    119,827 74,984     
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กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลในประเทศกมัพูชา 

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   

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   

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในบริษทั กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิส

เซส จาํกดั จาํนวน 3.43 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท โดยมีการเรียกชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นบางส่วนคิด

เป็นมูลค่าเงินลงทุน 19.6 ลา้นบาท บริษทัฯยงัคงมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว         ร้อยละ 49 

การคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 และส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมบางแห่งสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 จาํนวนรวมประมาณ 5.91 

ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 1.08 ของกาํไรสุทธิสาํหรับงวดคาํนวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจดัทาํโดยบริษทั

เหล่านั้นและยงัมิไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น 
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8. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  

(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละ

ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  (ลา้นบาท)  

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

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 

0บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 

    345,243 345,243 

บวก :  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน    915,809 679,137 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด    1,261,052 1,024,380 

      

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 16.31 903,156 903,156 

บริษทั ซูพีเรียไบไอเทค โฮลด้ิง จาํกดั การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 

    913,461 913,461 

หกั : สาํรองเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน    (254) (254) 

เงนิลงทุนบริษัทอืน่ - สุทธิ    913,207 913,207 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

  2,174,259 1,937,587 

บริษัทอืน่ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย      

บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่ายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 

หกั : สาํรองเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน    (66) (66) 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - สุทธิ    224 224 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิรวม    2,174,483 1,937,811 
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ในไตรมาสท่ีสาม ปี 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   บริษทัฯ

ไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทัดงักล่าวเพิ่มเติมอีก 9.5 ลา้นหุน้ เป็นเงินทั้งส้ิน 33 ลา้นบาท    ทาํใหบ้ริษทัฯ 

มีอตัราส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 16.31 

9. เงินลงทุนในบริษัทอืน่  

 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ประเภท

กิจการ 

ทุนชาํระ

แลว้ 

อตัรา       

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับ 

    

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม 

2549 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        

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

3บริษทั 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 - สุทธิ    55,317 55,317 - 2,310 
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10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  30 

มิถุนายน 2550 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 18,107,619 5,319,842 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกอาคาร 

(หมายเหตุ 3) (243,122) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550 - หลงัปรับปรุง 17,864,497 5,319,842 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,541,639 506,242 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (2,811) (16,321) 

โอนออกระหวา่งงวด (3,330) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (871,818) (262,324) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,038) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2550 18,527,139 5,547,439 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตซ่ึงมี

บางส่วนไปจดจาํนองและวางเป็นประกนัไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะ

ยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 

11.  เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารในประเทศเป็น

จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 348 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 50 ลา้นบาท) โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา ดอกเบ้ียเงินเบิกเกิน

บญัชีขั้นตํ่าของธนาคาร 
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12. เงินกู้ยมืระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 6,612,328 1,722,886 

บวก : กูเ้พิ่ม 905,485 390,000 

หกั :  จ่ายคืนเงินกู ้ (340,714) (78,396) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 7,177,099 2,034,490 

หกั :  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,052,444) (299,172) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  6,124,655 1,735,318 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้าํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองมือแพทยร์วมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมี

ข้ึนในอนาคตและอุปกรณ์บางส่วนและจาํนาํใบหุน้สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นประกนัเงิน

กูย้มืระยะยาวขา้งตน้ 

 สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุขอ้ปฎิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี

จาํนวน 4 คร้ังกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่งในประเทศระหวา่งปี 2541 - 2547 โดยบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

หน้ีสินระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ไดใ้ชส้ญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นหลกัประกนัการกูย้มื       

นอกจากน้ีกรมธรรมป์ระกนัภยัยงัไดร้ะบุใหย้กผลประโยชน์จากการประกนัภยัอาคารและอุปกรณ์ใหแ้ก่ 

สถาบนัการเงินดงักล่าว 
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13. เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม    

2549 

30 มิถุนายน  

2550 

31 ธนัวาคม    

2549 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 323,342 316,307 44,338 66,752 

หกั : ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (32,091) (33,719) (3,915) (5,945) 

รวม 291,251 282,588 40,423 60,807 

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (121,314) (123,398) (22,923) (35,451) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 169,937 159,190 17,500 25,356 

เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 

 เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสญัญาเช่าซ้ือหลายสญัญาโดยมีเง่ือนไขชาํระ

หน้ีเป็นรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัหลายแห่งเพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์

และยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และ

เม่ือครบกาํหนดสญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดใน

สญัญา  
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14. 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 

 ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจาํปี 2550 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2550 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,181,037,800 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้ละ 0.5 0 

บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 590.5 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550  

15. 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 มีกาํหนดระยะเวลาการ

เช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2577 โดยจะเร่ิมชาํระค่าเช่าคร้ังแรกในวนัท่ี 10 

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

ตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 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 30 มิถุนายน 

2550 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้เป็นจาํนวนเงิน 195 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2549 : 200 ลา้นบาท) 
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16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 ประกอบดว้ย :- 

16.1 ภาระผูกพนั  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญา   

-  ตามสัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน (รวมสัญญาเช่าระยะยาวในหมายเหตุ 15) 443 181 

-  ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและบริการบาํรุงรักษาระบบ 550 28 

-  ตามสัญญาเพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 40 23 

-  ตามสัญญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาล 631 189 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้   

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั 238 50 

รวม 1,902 471 

16.2 คดีฟ้องร้อง  

 บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษทัฯเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยเ์ก่ียวขอ้งในคดีฟ้องร้องเก่ียวกบัการ

ละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึง โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 

6.8 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ 

นอกจากนั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษทัฯเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทัฯอ่ืนในคดีฟ้องร้อง

เก่ียวกบัการละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากการก่อสร้างรวม  2 คดี โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 10.9 

ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 



 

 -  36  - 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 บริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งในคดี

ฟ้องร้องท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงโดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ  

659.6 ลา้นบาท ศาลแพง่ไดพ้ิพากษาใหย้กฟ้องโจทกเ์ม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2547 ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่ง

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดร่้วมปรึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษทัยอ่ยและมีความเห็นวา่คาํอุทธรณ์ของโจทกจ์ะไม่เปล่ียนแปลงคาํพิพากษาของศาลแพง่ท่ียกฟ้อง

โจทกด์งักล่าว  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งใน

คดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงโดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 

39.40 ลา้นบาท คดีดงักล่าวกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทั

ยอ่ยและทนายความของบริษทัยอ่ยมีความเห็นวา่คาํตดัสินของศาลจะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั

ยอ่ย 

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเป็นจาํเลยในคดีฟ้องร้องเงินประกนัการ

ก่อสร้างอาคารเป็นจาํนวนเงิน 14.37 ลา้นบาท คดีดงักล่าวอยูใ่นการพิจารณาคดีของศาลลม้ละลายกลาง ซ่ึง

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นบญัชีแลว้เป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท 

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไร และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้น

งบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวได ้
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18. 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 

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 
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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 ้

หุน้กูแ้ปลงสภาพมีขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 48 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน” กาํหนดใหกิ้จการท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากส่วนท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดงันั้น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯ ไดแ้ยก

องคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้น

ไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ี

เป็นอยูข่ณะนั้น ในส่วนองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของคือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลง

สภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุน้กูจ้ะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปหากไม่มีการแปลงสภาพหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนด 

ในไตรมาสท่ีสอง ปี 2550 ไดมี้การแปลงสภาพหุน้กูจ้าํนวน 2,550 หุน้ เป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,680,659 

หุน้ ในราคาหุน้สามญัหุน้ละ 36.30 บาทต่อหุน้ ทาํให ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษทัฯมีทุนออกจาํหน่าย

จาํนวนทั้งส้ิน 1,183,718,459 หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และมีส่วนเกินทุนเพิ่มข้ึนจากการแปลงค่าหุน้กูด้งักล่าว

จาํนวนรวมจาํนวน 96.50 ลา้นบาท 
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19. 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 

 ในปี 2549 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าว โดยมีการชาํระเงินเพื่อซ้ือหุน้ระหวา่งกนัและมี

การออกจาํหน่ายหุน้สามญัของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุน้กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกเพิ่มเติมจากหุน้ของบริษทัฯ

ท่ีซ้ือคืนมาจากบริษทั  โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  จาํกดั รวมทั้งส้ิน 17,627,692 หุน้ ทาํใหทุ้นออกจาํหน่ายของ

บริษทัฯมีจาํนวน  1,181,037,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และมีส่วนเกินทุนเพิ่มข้ึนจากการออกจาํหน่ายหุน้

ดงักล่าวจาํนวนประมาณ 239.6 ลา้นบาท 
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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 

20. การจัดประเภทรายการบัญชี  

บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปี 2549 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีได้

รายงานไปแลว้ 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯแลว้เม่ือวนัท่ี 10 

สิงหาคม 2550 
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